
Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на  20.02.2013 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Костадинов, заповядайте.  
 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Преди ден всички ние общински съветници получихме открито писмо от 
„Транстриумф холдинг“, който изпълнява 50 % от превоза на пътници на 
територията на общината, както е добре известно. В него ръководството на 
фирмата поставя проблеми, които будят много тревоги за начина, по който 
нашата община е оставила на функционира един от най-важните сектори за 
нормалния живот на града – обществения транспорт. Превозвачът 
„Транстриумф“ алармира, че за първи път от двадесет години е принуден 
да бави заплати, да прави съкращения на персонал, да свива автопарка в 
движение и в името на сигурността на пътниците си, поради системна 
липса на диалог с администрацията. Дружеството не знае на какво 
основания вози, защото част от експертите на г-н кмета считат, че фирмите 
нямат догори с общината, но самия г-н Йорданов явно не споделя тази 
теза, тъй като за момента не е пристъпил към формално прекратяване на 
договорите, нито предприема други стъпки за да регламентира дейността и 
да има ясни правила в тази дейност. Или иначе казано – от началото на 
годината „Транстриумф“ вози своите пътници в състояние на пълна 
административна безтегловност. Сигурно за това оставам с натрапчивото 
усещане, че пътуването на варненци в обществения транспорт се случва на 
самотек и въпреки всичко, а не благодарения на нашата обща управленска 
мъдрост и отговорност. Имам в предвид следното – в месеците назад, 
както е добре известно и гласувахме един куп решения, с които трябваше 
да направим Варна готова да усвои 114 млн. лв., и да се похвалим с 
перфектно организиран и модерен транспорт. Две години след началото на 
този иначе толкова приятен за развитието на града ни разговор аз нямам 
усещането, че нещата се случват, още по-малко, че се случват както 
трябва. Знаете много добре, че преди половин година предложих да се 
направи една експерта комисия, която да информира всички общински 
съветници как се движи проекта. Дали е одобрен, с какви окончателни 
параметри, на какъв етап е изпълнението му и най-важното, какво ще се 



случи с цялостната организация на транспорта във Варна и най-вече 
разбира се със заетостта на хората, които работят в него след реализацията. 
Не само в „Транстриумф“, естествено и в „Градски транспорт“, 
общинската фирма. За съжаление тогава голямата част от колегите 
общинските съветници решиха да не подкрепят тази идея. И затова днес се 
обръщам в тази точка, която е за питания към г-н кмета и официално 
депозирам следните няколко питания, за чиито отговори настоявам. 

Първо, какво е финансовото състояние на фирмите, които возят 
варненци към настоящия момент и в състояние ли са те да продължават да 
работят при сегашните параметри на доплащане от републикански и 
местен бюджет.  

Второ, на какъв етап е процедурата по одобрение и изпълнение на 
проекта за „Интегриран градски транспорт“ към настоящия момент, края 
на месец февруари 2013 г.  

Трето, изведеното за предварително изпълнение доставяне на така 
наречения „подвижен състав“ от 70 автобуса, каква част от проблемите с 
остарелия автопарк на общинския превозвач решават.  

Четвърто, „Градски транспорт“ - общинската фирма ли остава 
единствения превозвач на територията на Варна и ще бъде ли този 
вътрешен оператор в състояние на обслужва цялата транспортна схема на 
Варна след вливането на 70-те нови автобуса в автопарка.  

Пето и последно, какво ще се случи с втория превозвач 
„Транстриумф холдинг“ АД, където работят близо 700 наши съграждани, 
които естествено разчитат на своите заплати и техните семейства разбира 
се, ако вътрешния оператор „Градски транспорт“ остане единствен 
превозвач по общинската транспортна схема. Ако сложим семействата на 
хората, които работят в тази фирма, която е една от най-големите в града и 
може би на второ място след общината, като работодател – говорим за над 
3 500 човека, което за един град, като нашия, който въпреки, че до скоро 
беше обявяван за един от най-добрите за живеене, има голяма безработица. 
Това ще бъде много сериозен проблем. 

Затова настоявам за отговори във възможно най-кратко време, с 
които разбира се да се запознаят и всички общински съветници. Благодаря.  

 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Други питания има ли колеги? .. 

Последно колеги, ако няма други питания да преминем към втора точка. 
Да се готви г-н Портних. Има ли други питания? Не виждам колеги.  
Преминаваме към точка втора от така приетия дневен ред. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 
относно преразглеждане на решения: 

- № 775-2/14/19.12.2012 г.  
- № 784-2 /14/19.12.2012 г. 

 

     Докл.: Иван Портних – Председател на ПК „ФБ“ 
        

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

824-2. На основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 
оспорване от Кмета на община Варна с изх. № РД12017245ВН-
001ВН/03.01.2013 г. на решение на Общински съвет – Варна № 775-2/14/ 
19.12.2012 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение в следния 
смисъл: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 30 000 
лв. (тридесет хиляди лв.) за изграждане на нов подход към ведомствена 
бензиностанция на „Градски транспорт” ЕАД – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 
г., дейност „Други дейности по транспорта”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
825-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с 

оспорване от Кмета на община Варна с изх. № РД12017521ВН-
002ВН/04.01.2013 г. на решение на Общински съвет – Варна № 784-



2/14/19.12.2012 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение в следния 
смисъл: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 9 148 лв. 
/девет хиляди сто четиридесет и осем лв. /с ДДС, за доставка на газьол за 
отопление /маркиран/ за нуждите на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо – фтизиатрични заболявания – Варна” 
ЕООД, като субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност § 
43-01, в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” от Бюджета на 
община Варна за 2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 

 
  
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на отчет за изпълнението на Годишен план за 
приватизация за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 

(2) –  приемане на Годишния план за приватизация за 2013 г. 
 

    Докл.: Теодора Трендафилова– Председател на КПСК
     

 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

826-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна приема „Отчет за изпълнението на Годишния 
план за приватизация за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012 г.”, съгласно 
приложение № 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 

827-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, 
ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - Варна приема „Годишен план за 
приватизация за 2013 г.”, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 15 
от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на бюджета на община Варна за 2013 г. по приходи 
и разходи и приложенията към него. 

(2) – изменение на решение № 1141-25/13/18.02.2009 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(3) – отпускане на финансови средства за проект, изработка и 
монтиране на дърворезбован иконостас за храм „Света Марина”, с.о. 
„Пчелина”, гр. Варна.   

(4) – отпускане на финансови средства за дизелово гориво за 
отопление на: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна основна сграда 
и сцена „Филиал”;  

- Държавен куклен театър – Варна;  
- Фестивален и конгресен център; 
- Театър „Българан”. 
(5) – даване на съгласие за осигуряване на средства за покриване на 

първоначално допустими разходи във връзка с проектно предложение 
„Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез 
осигуряване на екологичен подвижен състав на градския транспорт” 
на ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.”. 

(6) – даване на съгласие за заемообразно отпускане на финансови 
средства от Бюджета на община Варна за 2013 г.  по проект „Интегриран 
градски транспорт на Варна” на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“   

(7) – изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна. 

(8) –  съгласуване на Стратегически план за дейността на звено за 
вътрешен одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и Годишен 
план за одитните ангажименти на звено за вътрешен одит за 2013 г. 

(9) –  увеличаване числеността  на ОП „Зоопарк-СЦ”. 
(10) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 787-

2/14/19.12.2012 г. и № 783-2/14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
(11) –  опрощаване на държавни вземания. 



(12) –  изменение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Варна. 

  
Докл.: Иван Портних – Председател на ПК „ФБ“ 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

828-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2013 г., 
чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 36 и чл. 37 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет на община Варна и по предложения на 
Кмета на община Варна с изх. № РД13002182ВН/28.01.2013 г. и № 
РД13002191ВН/28.01.2013 г., Общински съвет – Варна: 
        І. Приема бюджета на община Варна за 2013 г. за приходите и 
разходите, както следва:                                                                                                   
                                                                                       (в лв.) 
1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО по (Пр. 1),  в т.ч.:                                           210 927 000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата 
дейности 

    88 036 157 

а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                                 81 153 400      
б/ Неданъчни приходи от държавни дейности               347 910         
в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2012 г.            6 534 847    
 по (Пр. 11),  в т.ч. за :     
 - Ф-я Отбрана и сигурност                                                         

- Ф-я Образование                                                                                      
- Ф-я Здравеопазване                                                           
-Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                           
                                                      

             43 519 
         3 830 942 

          2 637 468 
               22 918 
                                

1.2. Местни приходи                                      122 890 843 
   

а/ Имуществени и други данъци                                                       63 177 000        
б/ Неданъчни приходи                                                                         54 949 513     
в/ Получени трансфери /субсидии/ от Централния 

бюджет - А                          
        3 354 700 

 в т.ч.:  
 1. Обща изравнителна  субсидия  -  § 31 – 12, в т.ч.:                           2 176 700 
   
            - за зимно поддържане            45 600 



            -  обща изравнителна  субсидия   
 

         2 131 100   

 2. Целева капиталова субсидия    - / § 31 – 13 / , в 
т.ч.:                  

        1 178 000   

           - Капиталови разходи              1 022 400 
          - Основен ремонт на общински пътища                155 600 
г/ Трансфери между  бюджетни сметки и 

извънбюджетни фондове  и сметки  /Б/ 
                                                                                                        

/ -35 175 048/      
д/ Временни безлихвени заеми    /В/                                             13 007 746  
е/ Операции с финансови активи                                                           23 576 932 
 
 

  

2. РАЗХОДИ  - ВСИЧКО, по (Пр. 2, Пр. 3),  в 
т.ч.:                                                       

   210 927 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                                88 036 157 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на 
държавни дейности, в т.ч.:                                                       

   122 890 843 

а/ за местни дейности                                                        117 638 230    
б/ за дофинансиране на държавни д-сти от местни 

приходи 
          5 252 613       

 
 

  

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, 
в т.ч.:        
 

   210 927 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                                    14 161 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                              2 889 000 

 Ф-я Образование                                                                        76 958 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                                15 330 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                                    9 625 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                              60 096 000 

 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                                 11 817 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                                    17 695 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции                       2 356 000 

   



ІІІ. Приема разходи по определени дейности и 
приложения /в лв. /:        

 

 - дейност „Общинска администрация” община 
Варна, райони и кметства с населени места /Пр. № 5/ 

        13 350 000 

 - дейност „Други дейности по икономиката /Пр. № 6/                                  7 734 532 
 

 - дейност  „Чистота” /Пр. № 7/                                                                         23 282 800 

 - дейност „Други дейности по транспорта”  /Пр. № 9/                                   8 611 261 
 - дейност 606 „Изграждане,  ремонт и  поддържане 

на уличната мрежа” / Пр. № 4, Пр. № 4a /                                                               
        14 034 000 

 - дейност 629 „Други  дейности по опазване на 
околната  среда”, по §52 / Пр. № 4, Пр. № 4б / 

       13 403 800 

 - дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 
ремонт и изграждане на пътищата“ , §51 /Пр. № 4а/ 

            155 600 

 -Безлихвен заем от ПУДООС /Пр. № 12/          6 662 538 
 -Неусвоен остатък от банков заем 2011 г. , §51 /Пр. 

№ 15/ 
             25 585 

 -Общински предприятия и дейности със съответните 
стойности по Пр. № 6а  
                        

ІV.  Приема Капиталова програма в размер на  35 354 798 лв., / 
Пр.2, Пр.4, Пр.4а, Пр.4б, Пр.10/.        

 
V.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности  /Пр. № 18 /. 
 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи, съгласно чл. 27 от ПМС №1 /09.01.2013 г./(Пр. 21) 
и списък на педагогическия персонал с право на заплащане на част от 
транспортните разходи.  

 
VII. Приема лимит на целеви разходи за:    
 
1. Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените 

трудови  възнаграждения за служителите;  
2. Представителни разходи   /Пр. 17/;  
3. Социална програма на община Варна  за 3 212 881 лв., в т. ч. 473 

200 лв.  за капиталови разходи  по бюджета на дейност 589 „Други служби 
и дейности по социалното осигуряване” /Пр. 16/;   

4. Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 
на общественото здраве /Пр. 22/;   



5. Общинска програмa ”Спорт” /Пр. 25 /;   
6.  Общинска програма „Младежки дейности” /Пр. 26 /;   
7. Общинска програма “ Превенция на рисковото поведение сред 

деца и млади хора „ /Пр. 27/; 
8. Общинска програма“Социален туризъм“ /Пр. 28/;   
9. Помощи по решение на Общински съвет  8 906 461 лв. /Пр. 2/,  в 

т.ч. за: 
а) Лечение на граждани - по бюджета на дейност  „Други дейности 

по здравеопазването” – 213 200 лв., в т.ч. 13 200 лв. за изплащане на наеми 
на лекари /Пр. 2/. 

б) Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност  „Други дейности по социалното осигуряване” – 88 
000 лв. /Пр. № 2, Пр. 16/. 

 в) Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други дейности по социалното осигуряване” – 12 000 лв. /Пр. № 
2, Пр. 16/. 

г) Погребения на социално слаби и бездомни  - по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали”   – 12 000 лв. /Пр. 2/.   

д) Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”  - 8 581 261 лв. /Пр. 
9/. 

10.  Международни и местни културни прояви – 2 200 500 лв. /Пр. 
24/. 

11. Средства за планови дейности на Наблюдателната комисия при 
Общински съвет – Варна в размер на 10 000 лв. по бюджета на дейност 
Общински съвет.   

12. Предоставени трансфери за подпомагане дейността на културни 
институти, съгласно сключени договори с Министерство на културата в 
размер на 210 000 лв., разпределени, както следва: за ТМПЦ, в т.ч. за 
Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 160 000 лв. и за 
Държавен куклен театър – 50 000 лв.    

13. Бюджет за обезпечаване програмата за развитие на туризма за 
2013 г. с приходи от туристическия данък / Пр. № 19/. 

     
 VІІІ. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетната  
план – сметка по фонд  „Приватизация” за 2013 г.  /Пр. № 13/: 
 
                                              91 %                          9 %                 100 % 
 
               Приходи             761 599                       92 640                854 239 
               Разходи               761 599           92 640                 854 239 
               Остатък                         0                                0                           0 
 



IХ.  Приема разпределение на преходния остатък за  2013 г. в размер на  
8 105 029 лв., в т.ч. за държавни дейности и за местни дейности    /Пр. № 
11/,  както следва: 
                                                                                                                 / лв./ 
1. за държавни дейности                                                      6 534 847 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                                        43 519 
 Ф-я Образование                                                                           3 830 942 
 Ф-я Здравеопазване                                                                      2 637 468 
 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности                                            22 918    
 2. за местни дейности                                                                           1 570 182 
 Ф-я Общи държавни служби               6 280 
 Ф-я Образование                                                                               149 202 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                                   1 363 284 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                                                  51 416 

 
X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да се изплащат стипендии на сираци и полусираци до 
и над 18 годишна възраст без лични доходи в СУПЦ  “Анастасия д-р 
Железкова” в размер на 15 000 лв. под формата на дофинансиране на 
държавната дейност /Пр. 2/. 

 
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо на МФ – ФО 

1 /21.01.2013 г., Общински съвет - Варна приема Разшифровка на 
капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 
„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер 
общо на 5 220 000 лв., в т.ч. 870 000 лв. за ДДС /Пр. 8, Пр. № 4, Пр. № 4а, 
Пр. № 4б/. 

 
 XIІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна приема разпределение на средствата от целевата субсидия за 
финансиране на капиталови разходи за делегираните от държавата 
дейности и за местните дейности по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, 
в размер на 1 178 000 лв. /Пр. 10 Пр. № 4, Пр. № 4а, Пр. № 4б/. 

 
XІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – 

ФО-1/21.01.2013 г./Общински съвет-Варна приема бюджета на общината 
по агрегирани бюджетни показатели /Пр. № 2а/.  

 
XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 15, ал.2 от 

ЗДБРБ за 2013 г. Общински съвет - Варна определя при изпълнението на 
бюджета да се съблюдават следните приоритети : 



1. плащания по обслужване на общинския дълг; 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти; 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения. 
 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и чл. 

24 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет - Варна дава 
съгласие при възникнала необходимост и временен недостиг, да се 
осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти 
от бюджета на община Варна и извънбюджетните сметки до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган. 

 
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ – 

ФО-1 /21.01.2013 г./, Общински съвет-Варна приема просрочените 
вземания в размер на 3 167 900 лв., които ще бъдат събрани  през 2013 г. 
/Пр.14/. 

 
XVІI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Интегриран градски транспорт на Варна“, 
финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., 
Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 
1.5. “Система за устойчив градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-
03/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, 
при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 32 000 000 лв. (тридесет и два 
милиона лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 36 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG161PO001/1.5-03/2011/002; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/002, сключен 
с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината 
по чл. 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да 
подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка 
– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XVІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект: „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран от 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна 
ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система 
за устойчив градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа 
за интегриран градски транспорт в петте големи града”, при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 8 200 000 лв. (осем милиона и 
двеста хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – от собствени 
бюджетни средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината 

по чл. 6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка 
– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск – 
изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна“, финансиран 
от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 г., 
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 
1.1 Социална инфраструктура, схема BG161PO001/1.1-12/2011, при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 1 700 000 лв. (един милион и 
седемстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG 161РО001/1.1-12/2011/050. 



• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна по 

Договор за безвъзмездна помощ № BG 161РО001/1.1-12/2011/050, сключен 
с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината 
по чл. 6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да 
подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка 
– „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XX.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-
Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция 
„Акациите“ и тласкател, град Варна“, финансиран от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос І: Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени 
места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в 
градски агломерационни ареали, схема BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води  в агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 7 800 000 лв. (седем милиона 
и осемстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ DIR-51011116-С013. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51011116-С013, сключен с Управляващия орган на Оперативна 
програма Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
чл. 6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори 
етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и 
тласкател, град Варна“, финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос І: Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 
2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски 
агломерационни ареали, схема BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  в 
агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 2 900 000 лв. (два милиона и 
деветстотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  



• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

чл. 6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXIІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 

и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Подготовка и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. 
„Златни пясъци“, община Варна“, финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 
2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали», схема № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка 
и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 9 000 000 лв. (девет милиона 
лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  



- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ DIR-51011119-С016; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
DIR-51011119-С016, сключен с Управляващия орган на Оперативна 
програма Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
чл. 6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект: „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни 
пясъци“, община Варна“, финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 
2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали», схема № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка 
и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, при следните 
основни параметри: 



• Максимален размер на дълга – 4 100 000 лв. (четири милиона и 
сто хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

чл. 6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXIV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Варна“, финансиран от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване 
управлението на отпадъците и защитата на почвите”, процедура 
BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за 
управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, 
Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), 
Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, при 
следните основни параметри: 



• Максимален размер на дълга – 5 400 000 лв. (пет милиона и 
четиристотин хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро; 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ 5112122-С004; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
5112122-С004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 
Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 
чл. 6 от Закона за общинския дълг. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXV.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 и  чл. 19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, Общински съвет – 
Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 
по силата, на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект: „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Варна“, по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване управлението на отпадъците 
и защитата на почвите”, процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 
“Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в 
региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 



Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, 
Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 6 915 000 лв. (шест милиона 
деветстотин и петнадесет хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева или евро 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

чл. 6 от Закона за общинския дълг. 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 
XXVI. На основание чл. 11 от ЗОД, чл. 11, ал. 7, чл. 12   от Закона за 

общинските бюджети, чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна определя: 

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2013 г. -  до 45 461 709 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2013 г. до 97 991 601 лв. 
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2013 г. - до 5% от общата сума на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен 
отчет за изпълнението на бюджета на общината. Максимален размер на 
издадените общински гаранции към 31.12.2013 г. - до 5% от общата сума 
на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния 
заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. 

 
XXVІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 

1 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 



приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна и във връзка с решение № 485-9 
/9/04,05.07.2012 г. на Общински съвет - Варна и подписано 
предварителното споразумение между община Варна и Европейската 
банка за възстановяване и развитие, Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг от  Европейската банка за възстановяване и развитие с цел 
осигуряване на средства за съфинансиране на проект: „Интегриран 
градски транспорт на Варна“, финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос 1 “Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Система за устойчив 
градски транспорт” схема BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в петте големи града” в размер до 6 400 000 
евро и проектно предложение „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологичен подвижен състав 
на градския транспорт“ финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013“ по 
приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния 
въздух“, референтен № BG 161PO005/13/1.50/01/35 в размер до 1 500 000 
евро, при следните основни параметри: 

- Валута – евро; 
- Размер -  до 7 900 000 евро, състоящ се от два транша: 
• Транш 1 до 6 400 000 евро 
• Транш 2 до 1 500 000 евро 
- Срок – до 12 години, включващ до 3 години гратисен период по 

отношение плащането на главницата и 9 години погасяване на главница; 
- Лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 2.80% годишно; 
- Лихвен период – шест месеца; 
- Погасителен план – главницата се погасява на 18 равни 

шестмесечни вноски, започващи след изтичането периода на ангажимент; 
- Такса ангажимент – 0,60% годишно върху неусвоени суми по 

кредита; 
- Еднократна комисионна – 1.2% от сумата на главницата по 

кредита, платима при първото усвояване или 60 дни след подписване на 
договора за кредит; 

2.Възлага и делегира права на Кмета на община Варна да подготви 
договора за банков кредит и да го внесе в Общински съвет за одобрение.  

 
XXVІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 7, чл. 12,  чл.27, ал.2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и 
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г. и Наредбата за условията и 



реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни 
сметки на община Варна,  Общински съвет – Варна приема Списък на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г./Пр. 20/. 

 
XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 

11, ал. 7, чл. 12,  чл. 27, ал. 2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети, 
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 г. и Наредбата за условията и 
реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни 
сметки на община Варна,  Общински съвет – Варна предоставя 
пълномощия на Кмета на общината, както следва: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните   разпоредители с бюджетни кредити; 

- да ограничава или спира финансирането на бюджетни 
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление 
и контрол; 

- да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 
разходи в обема на общите разходи на една дейност, без средствата за 
заплати, осигурителни вноски  и стипендии в частта за делегираните от 
държавата дейности; 

- да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 
една дейности или от една дейност в друга в границите на една група, без 
да се изменя общия й размер в частта за местните дейности; 

- да кандидатства за средства по структурни фондове на ЕС, по 
национални програми и други източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план на развитие; 

- да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 

- при възникване на временен недостиг на средства за финансиране 
на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет, дава 
право на кмета да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на 
общината; 

- да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от 
Общински съвет – Варна  „Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна“. 

828-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 55 000 лв. като капиталов трансфер на СБАЛОЗ “Д-р Марко 
Марков“Варна-ЕООД за нова рентгенова тръба за рентгено - терапевтичен 
апарат Gulmay D3150. 



828-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
писма от ПК „Здравеопазване” с № ОС12001708ВН-001ВН/28.11.2012 г. и 
фондация „Толерантност” с № ОС12001708ВН/27.11.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 20 000 лв. за програма “Здравно училище за онкологично 
болни и техните близки“ на Фондация „Толерантност”, която ще бъде 
осъществена в партньорство със СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” Варна 
ЕООД и УМБАЛ „Света Марина” Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

828-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 8 100 лв. за осигуряване на 5 броя безплатни карти за цялата 
градска мрежа за нуждите на „Дружество на инвалидите - Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
829-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна изменя свое решение № 1141-25/13/18.02.2009 г., във връзка 
с прехвърляне функциите по изготвяне на списъци и раздаване на картите 
от една на друга организация и промяна броя на правоимащите от 90 на 
100 бр., като решението придобива следния вид:  

Общински съвет – Варна дава съгласие на сдружение в обществена 
полза Фондация „Радост за нашите деца”, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик”, бл. 29, вх. А, вписано в 
регистъра на ЮЛНЦ под № 20041013008, да бъдат отпуснати безплатни 
карти за градския транспорт по една линия на 100 бр. правоимащи деца  
и 100 бр. за техните придружители. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
830-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна  дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
8 800 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/ за проект, изработка и 
монтиране на дърворезбован иконостас за храм „Света Марина”, СО 
„Пчелина”, гр. Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 
2013 г., дейност „Международни и местни културни прояви”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/ 



831-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на община Варна с изх. № РД13003005ВН/05.02.2013г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставено дизелово 
гориво за отопление на Театрално-музикален продуцентски център – 
Варна, Основна сграда и сцена „Филиал”, Държавен куклен театър – 
Варна, Фестивален и конгресен център, както следва: 

• За основната сграда и сцена на Театрално-музикален 
продуцентски център – Варна за месеците: 

Януари, февруари, март и април 2013 г.  - 20 000 литра 
Октомври, ноември и декември 2013 г.   - 20 000 литра 
• За сцена „Филиал” за месеците: 
Януари, февруари, март, април 2013 г.   – 10 000 литра 
Октомври, ноември и декември 2013 г.   – 10 000 литра 
 
• За Държавен куклен театър – Варна за месеците: 
Февруари, март, април 2013 г.                  –  8 000 литра 
Октомври, ноември и декември 2013 г.     – 8 000 литра 
• Фестивален и конгресен център  
   За есенно – зимния сезон 2012/2013 г.     – 13 000 литра 
                                                      Всичко:     89 000 литра 
Средствата в размер на 201 140 лв. /двеста и една хиляди сто и 

четиридесет лева/ да бъдат осигурени от Бюджета на община Варна за 2013 
г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/ 
 
 
 
832-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
10 000 лв. /десет хиляди лева/ за гориво за  Театър „Българан”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 833-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 12 от ЗМСМА и по 

предложение на предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002369ВН/29.01.2013 г., Общински съвет -  Варна: 

• Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
референтен №BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване 



качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологичен 
подвижен състав на градския транспорт” по приоритетна ос 1 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, на ОП „Околна 
среда 2007 – 2013 год.” и подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ от Бюджета  на община Варна да се осигуряват 
средствата, необходими за покриване на първоначалните допустими 
разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от ОПОС. 
Конкретният размер на средствата да бъде предвиждан съгласно одобрения 
в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви график за 
изпълнение на проекта и одобряван с Бюджета на община Варна за 
съответната финансова година. 

• Дава принципно съгласие, при спазване на съответните 
нормативни изисквания, собственият принос на община Варна в размера 
определен в договора за безвъзмездна финансова помощ, както и на 
недопустимите разходи, присъщи и необходими (ако има такива) за 
реализацията на проектно предложение по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен 
№BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез осигуряване на екологичен подвижен състав на 
градския транспорт” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на 
качеството на атмосферния въздух”, на ОП „Околна среда 2007 – 2013 
год”, да бъдат финансирани от бюджета на община Варна и/или Фонд 
ФЛАГ и/или банка/финансова институция за времето на изпълнение на 
проекта.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/ 
 
  
 
 
 834-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002478ВН/30.01.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
основание подписания договор № BG161РО001/1.5-03/2011/002 
„Интегриран градски транспорт на Варна” за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 
да се осигурят заемообразно средства в размер на 134 562,07 лв. /сто 
тридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и два лева и седем ст./ от 
Бюджета на община Варна за 2013 г. необходими за покриване на 



първоначалните допустими разходи по проекта, същите ще бъдат 
възстановени след първото авансово плащане от Договарящия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/ 
  
 
 
 
835-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение Кмета на община Варна с изх. № РД13001993ВН/25.01.2013 
г., Общински съвет – Варна: 

• допълва чл. 34 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Варна с 
нова ал. 4, както следва:  

„/4/ За ползване на услуга получаване на храна в детски кухни на 
община Варна, гражданите заплащат такса определена в Приложение 1 от 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Варна. 

• Допълва чл. 34 към приложение І от Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна с нова ал. 4, както следва:  

  „/4/ За ползване на услуга за получаване на храна в детските кухни 
на община Варна гражданите заплащат 1,20 лв./ден.” 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
836-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор  и по предложение на Кмета 
на община Варна с изх. № ОС12001828ВН-001ВН/19.12.2012г., Общински 
съвет – Варна съгласува Стратегически план за дейността на Звено за 
вътрешен одит в община Варна за периода 2013-2015 г. и Годишен 
план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит за 2013 г., 
съгласно приложение към настоящото решение.   

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
 
 
 



837-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД 
12017646ВН-001ВН/10.01.2013 г., Общински съвет – Варна решава: 

• Да бъде утвърдена нова структура на ОП „Зоопарк-СЦ” – Варна 
като се увеличи числеността от 19 на 22 щатни бройки, считано от 
01.03.2013г., съгласно приложение към настоящото решение. 

• Да се увеличи числеността на ОП „Зоопарк-СЦ” – Варна с 3 /три/ 
щатни бройки, както следва: 

•  Работник – зоопарк – код по НКПД 51641011 – 2 /две/ щатни 
бройки; 

•  Работник – озеленяване – код по НКПД 92140015 – 1 /една/ щатна 
бройка. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
838-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с  чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка на свое решение № 787-2/14/19.12.2012 г. и 
решението придобива следния вид 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 33 900 лв. без включен ДДС за съвместен 
медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио и Общински съвет – 
Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
839-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с  чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка на свое решение № 783-2/14/19.12.2012 г., 
като премахва в частта на териториите, определени като пета зона текста: 
„кв. Галата” и решението придобива следния вид: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с  
чл. 6, т. 7 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси 
(Предишна ал.6 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) и по 
предложение от Кмета на община Варна с изх. № 
РД12018431ВН/05.12.2012 г., Общински съвет – Варна определя границите 



на зоните в населените места и категориите на вилните зони на 
територията на община Варна, както следва: 

ПЪРВА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 1 – ви, 2 – ри, 3 – ти, 4 – ти, 6 – ти, 

7 – ми, 8 – ми, 10 – ти и 18 – ти – територията между: бул. ,,Цар 
Освободител”, бул. ,,Княз Борис I”, бул. ,,Царевец”, ул. ,,Братя Бъкстон”, 
ул. ,,Битоля”, ул. ,,Пирин”, ул.,,Дрин”, ул. ,,Кракра”, бул. ,,Христо Ботев”; 

Приморски парк – територията от Морска гара до сп. Почивка. 
ВТОРА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 11 – ти (част), 12 – ти (част), 9 – ти, 

13 – ти, 14 – ти, 15 – ти (част); 5 – ти, 17 – ти, 19 – ти, 20 – ти – територията 
между бул. ,,Царевец”, бул. ,,Княз Борис I”, бул. ,,Васил Левски”, ул. ,,Ян 
Палах”, ул. ,,Струга”, бул. ,,Вл. Варненчик”, ул. ,,Георги Пеячевич”, ул. 
,,Свобода”, ул. ,,Доброволци”, ул. ,,Кракра”, ул. ,,Иван Рилски”, ул. ,,Тодор 
Влайков”, ул. ,,Момчил Войвода”, ул. ,,Девня”, бул. ,,Христо Ботев”, ул. 
,,Кракра”, ул. ,,Дрин”, ул. ,,Пирин”, ул. ,,Битоля”, ул. ,,Братя Бъкстон”; 

Приморски парк – територията от ,,Почивка” до ,,Траката”, м. 
„Евксиноград” и с.о. „Долна Трака” 

Териториите на курортните комплекси: 
1. К.К. „Златни пясъци“ 
1.1.Компактната част е с граници: 
- от запад – път I – 9 (Варна – Балчик) 
- от юг – гора, път IV – 90023 към Варна и КК „Ривиера“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от север – северната граница на складова база на „Златни пясъци“ 

АД 
1.2.Обособените части са както следва: 
 - Къмпинг „Панорама“ (извън землището на Варна)  
          - Aтракционен комплекс „Кукери“, къмпинг „Златни пясъци“ 
 - Стопанско – административен комплекс 
 - Водоснабдителен комплекс „Златни пясъци“ 
 - Атракционен комплекс „Меча поляна“ 
 - Атракционен комплекс „Каракачански стан“ 
 - Атракционен комплекс „Горски кът“ – „Колибите“ 
 - Атракционен комплекс“Конен пикник“ 
 - Комплекс с магазин и паркинг 
 
2. КК „Ривиера“ с граници: 
- от север – К.К. „Златни пясъци“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Чайка“ 
- от запад – К.К. „Златни пясъци“ и К.К. „Чайка“ 
 



3. К.К. „Чайка“ с граници: 
- от север – м. ”Баба Алино”, К.К. „Златни пясъци“ и К.К. „Ривиера“ 
- от изток – К.К. „Ривиера“ и акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Слънчев ден“ 
- от запад – СО „Ален мак“ и м. ”Баба Алино” 
 
4. К.К. „Слънчев ден“ с граници: 
             - от север – К.К. „Чайка“ и СО „Ален мак“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – К.К. „Св. Св. Константин и Елена“  
- от запад – път I-9 (Варна – Балчик) 
 
5. К.К. „Св. Св. Константин и Елена“ с граници: 
- от север – КК „Слънчев ден“ 
- от изток – акваторията на Черно море 
- от юг – резиденция „Евксиноград“ 
- от запад – I – 9 (Варна – Балчик) 
 
ТРЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните микрорайони: 11 – ти (част), 12 – ти (част), 15 – ти 

(част), 16 – ти , 23 – ти, 24 – ти, 25 – ти, 26 – ти, ж.к. „Младост” – 
територията между: ул. „Девня”, ул. ,,Момчил Войвода”, ул. „Тодор 
Влайков”, ул. „Иван Рилски”, ул. ,,Кракра”, ул. „Доброволци”, ул. 
„Свобода”, ул. „Георги Пеячевич”, бул. „Вл. Варненчик”, ул. „Струга”, ул. 
„Ян Палах”, бул. „Васил Левски”, бул. ,,Осми приморски полк”, бул. 
,,Христо Смирненски”, бул. ,,Цар Освободител”, ул. ,,Ян Хуняди”, бул. 
,,Вл. Варненчик”, ул. ,,Акад. Иван Корчатов”. 

ж.к. ,,Изгрев”, ж.к. ,,Бриз”, ж.к. ”Свети Никола”, 21 – ти микрорайон, 
Западна промишлена зона, Южна промишлена зона, кв. ,,Аспарухово” – 
територията между : ул. ,,Мур”, ул. ,,Средец”, ул. ,,Лайош Кошут”, ул. 
,,Нишава”, ул. ,,Георги Стаматов”, ул. ,,Първи май”, ул. ,,Мара Тасева”, ул. 
,,Народни Будители”. 

 
ЧЕТВЪРТА ЗОНА: 
Обхваща следните територии: м-ст „Прибой” – кв. „Аспарухово”, 

кв. „Галата”, ж.к. „Възраждане”, кв. „Аспарухово” – останалата 
територия, която не е включена в трета зона, кв. „Виница”. 

 
ПЕТА ЗОНА: 
Обхваща следните територии: ж.к. „Владислав Варненчик” и 

териториите на всички бивши селищни образования (част от 
урбанизираните територии според Общия устройствен план (ОУП) на 
община Варна.) 



I КАТЕГОРИЯ ВИЛНА ЗОНА 
Всички вилни зони на територията на община Варна съгласно ОУП. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 7, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
840-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12000987ВН/23.08.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Красимира 
Апостолова Толева, гр. Варна, ж.к. „Чайка” № 31, вх. „Г”, ет. 1, ап. 73. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 841-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001018ВН/30.08.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Николай 
Димитров Елисеев, гр.  Варна, ул.  „Дрин” № 57. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 842-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС12001147ВН/27.09.2012 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Христо 
Йорданов Христов, гр.  Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 405, вх. 
14, ет. 9, ап. 26. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
843-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – 
Варна изменя чл. 40, ал. 1 от Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Варна, като добавя следния текст: „За 
леките автомобили с газови устройства размера на данъка се намаля с 50 % 



от общо дължимия размер. Леките автомобили с хибридно захранване и 
електромобилите се освобождават изцяло от плащане на данък.“ Така чл. 
40, ал. 1 добива следния вид: 

„Чл. 40. (1) За леките автомобили размерът на данъка се определя 
съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост 
от годината на производство, както следва: 

1. До 37 кW включително – 1 лв. за 1кW 
2. над 37 кWдо 55 кW включително – 1 лв. за 1 кW; 
3. над 55 кWдо 74 кW включително – 1.35 за 1 кW; 
4. над 74 кW до 110 кW включително – 1.65 за 1 кW; 
5. над 110 кW – 1.85 лв. за 1 кW. 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и 
такси. За леките автомобили с газови устройства размера на данъка се 
намаля с 50 % от общо дължимия размер. Леките автомобили с хибридно 
захранване и електромобилите се освобождават изцяло от плащане на 
данък. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 8, против – 5, въздържали се – 24, отсъстват – 14/ 
Решението не се приема. 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие” относно:  
(1) – приемане на статут за присъждане на награди „Варна” за 

ярки постижения в областта на културата. 
(2) – именуване на улици, находящи се в гр. Варна, м. „Зеленика”. 
(3) – обявяване на 10-ти юни за празник на район „Приморски”. 

 
  Докл.: Д. Димова – Председател на ПК „КДР“ 

        
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

844-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 5 от ЗМСМА и по предложение от Даниела Стефанова Иванова - 
Димова – Председател на ПК „Култура и духовно развитие”, Общински 
съвет – Варна приема Статут за присъждане на награди „Варна” за 
ярки постижения в областта на културата, съгласно приложение № 1, 
във връзка с което отменя Статут на награда „Варна” за изкуство и 
култура. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/ 

 
 

 
 
845-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка 

с докладна записка от Кмета на район „Аспарухово” с № 
ОС12001740ВН/30.11.2012 г., Общински съвет – Варна именува улици 
находящи се в гр. Варна, м. „Зеленика”, описани подробно в 
приложение към настоящото решение. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 



 
 

846-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с докладна записка от Кмета на район „Приморски” с № РД13003230ПР-
001ВН/07.02.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за обявяване 
на 10-ти юни за празник на Район „Приморски” при община Варна. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

               
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука 
и образование” относно: 

(1) – приемане на Програма на община Варна за мерките за 
насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени 
дарби през 2013 г. 

(2) – приемане на Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри в община Варна през 2013 г. 

(3) – приемане на Програма на община Варна за образователна 
интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение през 2013 г.   

(4) – приемане на Правила за постъпване на деца в общинските 
детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения 
на територията на община Варна. 
 

    Докл.: Сл. Славов – Председател на ПК „НО“ 
          

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
847-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13001815ВН/23.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема Програма 
на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби 
на деца и студенти с изявени дарби през 2013 г. в размер на 59 500 лв. 
/петдесет и девет хиляди и петстотин лева/, съгласно приложение № 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 

 
 



 
848-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13001815ВН/23.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема Програма 
за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община 
Варна през 2013 г. в размер на 106 000 лв. /сто и шест хиляди лева/ 
съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
849-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13001815ВН/23.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема Програма 
на община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи и в неравностойно социално положение 
през 2013 г. в размер на 101 500 лв. /сто и една хиляди и петстотин лева/, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 

850-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 4 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002979ВН/04.02.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява Правила 
за постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски 
градини и обединени детски заведения на територията на община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

/за – 25, против – 1, въздържали се – 12/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Структури и общинска администрация” относно:  

(1) – промяна в структурата на ОП „Инвестиционна политика“. 
(2) – промяна в структурата на ОП „Спортни имоти”. 
(3) – промяна в структурата на ОП „Управление на проекти и 

озеленяване”. 
Докл.: Вл. Тонев – общински съветник 

          
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

851-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 
от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД 
13000562ВН/09.01.2013 г., Общински съвет – Варна утвърждава нова 
структура в рамките на съществуващата численост на ОП 
„Инвестиционна политика”, считано от 01.03.2013 г., съгласно 
приложение № 1 със следните промени: 

1. Отдел „Предпроектно проучване” се закрива, като 
съществуващите длъжности се трансформират както следва: 

 - Ръководител, отдел в проектирането – 1 /една/ щатна бройка се 
трансформира в Юрисконсулт 1 /една/ щатна бройка в отдел „Обществени 
поръчки”; 

 - Инженер – проектант – 2 /две/ щатни бройки преминават в отдел 
„Инвеститорски контрол”; 

2. В отдел „Инвеститорски контрол”: 
 - Техник, инвеститорски контрол – 7 /седем/ щатни бройки се 

трансформират в Инженер, инвеститорски контрол – 7 /седем/ щатни 
бройки. 

3. В отдел „Обществени поръчки”: 



 - Длъжността на Главен юрисконсулт излиза от състава на отдела и 
преминава на пряко подчинение на Управител и Заместник управител; 

 - Главен експерт „Обществени поръчки” 1 /една/ щатна бройка се 
трансформира в Експерт „Обществени поръчки” 1 /една/ щатна бройка; 

 - Счетоводител „Обществени поръчки” 1 /една/ щатна бройка 
преминава на подчинение на Главен счетоводител. 

4. В Обща администрация се правят следните промени: 
 - Главен експерт „Електронен регистър” – 1 /една/ щатна бройка 

преминава в отдел „Инвеститорски контрол” и се трансформира в 
длъжност Експерт „Електронен регистър” – 1 /една/ щатна бройка; 

 - 1 /една/ щатна бройка Шофьор се трансформира в 1 /една/ щатна 
бройка Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки”. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 

852-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № РД 
13002238ВН/28.01.2013 г., Общински съвет – Варна приема нова 
организационно – управленска структура на ОП „Спортни имоти”, 
съгласно приложение към настоящото решение, като одобрява следните 
трансформации на длъжности: 

1. „Отговорник” стадион „Владиславово” – 1 /една/ щатна бройка в 
„Координатор” – 1 /една/ щатна бройка; 

2. „Фитнес инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в „Отговорник” 
техническа поддръжка – 1 /една/ щатна бройка; 

3.  „Помпиер” – 2 /две/ щатни бройки в „Спасител” – 2 /две/ щатни 
бройки; 

4. „Масажист” – 1 /една/ щатна бройка в „Огняр” – 1 /една/ щатна 
бройка. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 
 
853-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

52, ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002466ВН/29.01.2013 г., Общински съвет – Варна изменя свое 



решение 370-15/7/16,17.05.2012 г., като прехвърля 10 щатни бройки на ОП 
„Управление на проекти и озеленяване” от Дейност 898 – „Други 
дейности в икономиката” и 12 щатни бройки от Дейност 623 – „Чистота” в 
Дейност 622 – „Озеленяване”, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване“ относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
Николай Георгиев Стоянов. 

(2) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител 
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания“ Варна ЕООД. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
Павлин Архангелов Павлов. 

 
    Докл.: проф. А. Клисарова – Председател на ПК 

„Здравеопазване“ 
      

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

854-8. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства на Златка Георгиева Стоянова, молба 
вх. № ОС13000091ВН/25.01.2013 г. – 10 323 /десет хиляди триста двадесет 
и три/ лв. за лечение на съпруга й Николай Георгиев Стоянов,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
855-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във 

връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 



провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения и по предложение с № 
ОС13000164ВН/05.02.2013 г. от Комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания“ Варна ЕООД, 
избрана с Решение № 703-4/12/24.10.2012 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 
4/30.01.2013 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания“ Варна ЕООД д-р Станимир Димитров 
Киряков, класиран на първо място. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 

 

 

856-8. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства за лечение на Павлин Архангелов 
Павлов, молба вх. № РД13004148ВН/19.02.2013 г. в размер на 5 000 /пет 
хиляди/ лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     

 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт” относно:  

(1) – промени в транспортната схема на община Варна. 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ПК 
„Транспорт“ 

          
Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

857-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 1 от 
Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията 
и по предложение на Кмета на община Варна с № ОСИСД13000304ВН-
001ВН/29.01.2013 г., Общински съвет – Варна утвърждава промени по 
автобусни линии № 209; № 209 Б; № 8 от Транспортната схема на община 
Варна, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, приложени към 
настоящото решение.           

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Благоустройство и комунални дейности” относно:  

(1) – определяне на интензитета на поддържане на зелените 
площи на територията на община Варна по райони. 

 
   Докл.: Ради Радев – Председател на ПК “БКД” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
858-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване 
на зелената система на територията на община Варна, съгласно чл. 62, ал. 
10 на ЗУТ и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД12019178ВН/13.12.2012 г., Общински съвет – Варна определя 
интензитета на поддържане на зелените площи на територията на 
община Варна по райони, съгласно приложение № 1. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Младежки дейности и спорт” относно:  

(1) – упълномощаване на Кмета на община Варна да подпише 
документите за кандидатурата на гр. Варна за „Европейска младежка 
столица през 2016 г.” 

(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 821-10 
от Протокол № 14/19.12.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
 
                 Докл.: Павел Христов – Председател на ПК 

“МДС” 
      

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

859-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002828ВН/01.02.2013 г., Общински съвет – Варна приема следното 
решение: 

• Като потвърждава устойчивата си подкрепа за младежките 
политики в града, Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на 
общината да подпише документите за кандидатурата на Варна за 
„Европейска младежка столица през 2016 г.” 

• Одобрява сумата от 950 евро за такса за участие в конкурса в 
рамките на Програма „Младежки дейности-2013”, дейност 714. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 

 



860-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
63, ал. 1 от ЗФВС и по предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД12018872ВН-003ВН/22.01.2013 г., Общински съвет – Варна изменя 
Инструкция за финансово подпомагане на спортни клубове, в следния 
смисъл: 

- Допуска поправка на техническа грешка като текста на чл. 4, ал. 9 
да се чете, както следва: 

чл. 4 (9) При преминаване на състезател от един варненски спортен 
клуб в друг варненски спортен клуб, двата клуба разпределят спечелените 
точки на съответния състезател в следващите три години, както следва: 

 
ГОДИНА СТАР КЛУБ НОВ КЛУБ 

През 1 година 70% 30% 
През 2 година 50% 50% 
През 3 година 30% 70% 

 
- Допълва текста на чл. 4, ал. 11, както следва:   
 
чл. 4 (11) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с 

коефициент за обхват в 4 групи, както следва: 
За 1 в. група /деца/                 - 1 
За 2 в. групи /юн. д. мл. в./    - 1,10 
За 3 в. групи /юн. д. ст. в./     - 1,20 
За 4 в. групи /мъже, жени/     - 1,30 
С този коефициент за обхват се умножават само точките от 

Държавния спортен календар. 
За Спортни клубове, които развиват спорта само в един пол, 

коефициента за обхват за всяка възрастова група се намаля с 0.05. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно:  

(1) – одобряване на ПУП-ПП като част от Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за обект: „Кабелно трасе за система за 
видеонаблюдение” на територията на Природен парк „Златни 
Пясъци” в обхвата на ДГС – Варна, община Варна. 

(2) – приемане на ПУП-ПУР за ул. „Девня”, в участъка от ул. 
„Ралица” до бул. „Република”, находящи се в гр. Варна. 

 (3) – съгласуване на План за застрояване на УПИ IX-477 “за хотел”, 
кв. 38 по ПРЗ на к.к. „Златни Пясъци”. 

 
                 Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК 

„АСУОРТОНМ“ 
      

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

861-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на 
община Варна с изх. № АУ008057ВН-002ВН/08.02.2013г., Общински съвет 
– Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план 
/ПП/ като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива 
/КПИИ/ за обект: „Кабелно трасе за система за видеонаблюдение” на 
територията на Природен парк „Златни Пясъци” в обхвата на ДГС – 
Варна, община Варна. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 



862-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, чл. 21, ал. 6 от ЗОС и по предложениe на Кмета на община Варна с 
изх. № РД13000800ВН/11.01.2013г., Общински съвет – Варна приема 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за ул. 
„Девня”, в участъка от о.т. 3310 до о.т. 4524 (от ул. „Ралица” (ул. Г. 
Пеячевич)  до бул. „Република”), гр. Варна. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 
 

863-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 129, ал. 3 от 
ЗУТ и по предложениe на Кмета на община Варна с изх. № 
АУ002617ВН/22.05.2012 г., Общински съвет – Варна съгласува  План за 
застрояване на УПИ IX-477 “за хотел”, кв. 38 по ПРЗ на к.к. „Златни 
Пясъци”.   

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно:  

(1) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Кокиче” № 8-А. 

(2) – одобряване на пазарна оценка за реализиране на разпоредителна 
сделка за имот, находящ се в община Варна, с. Константиново, ул. 
„Витоша”. 

(3) – одобряване на пазарна оценка за учредяване право на 
пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане” IV 
м.р., бл. 78. 

(4) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и провеждане на публичен търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Злати Бръчков” № 14. 

(5) – отмяна на решение № 657-6/11/19.09.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на ОП „ДДД – Варна” на имот, находящ се в 
гр. Варна, бул. „Съборни” № 19А. 

(6) – промяна в капитала на „Пазари” ЕАД. 
(7) – приемане на начален ликвидационен баланс на: 

- „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД /в ликвидация/; 
- „Общинска охранителна фирма“ ЕАД /в ликвидация/;  
-„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД /в ликвидация/; 
- „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/; 
-„Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/. 

(8) – допълване на „Годишната програма за 2013 г.”, промяна 
предназначението на жилища и вземане на решение за продажбата им. 

(9) – създаване на работна група във връзка с предстоящо 
прекратяване на трудови договори на работници и служители на общински 
търговски дружества в ликвидация. 

(10) – допълнение на решение № 747-7/12/24.10.2012 г. на Общински 
съвет – Варна. 



(11) – прекратяване правото на ползване, учредено на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД, върху имоти-общинска собственост. 

(12) – промяна в Правилника на ОП „Комплекс за детско хранене”. 
(13) – изменение в „Годишната програма за 2013 г.” и учредяване 

безвъзмездно право на ползване на ДКЦ „Чайка”ЕООД, върху имот 
общинска собственост. 

(14) – отмяна на решение № 645-6/11/19.09.2012 г. и предоставяне 
безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане на част 
от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски” № 62. 

(15) – разкриване на услуга – Седмична грижа към Дневен център за 
деца и младежи с умствена изостаналост „Св.Йоан Златоуст”. 

(16) –  предоставяне на сградите на детските градини – общинска 
собственост за безвъзмездно управление на представляващите ги. 

(17) – разглеждане и приемане на годишния финансов отчет, баланс 
и отчет за приходи и разходи за 2011 г., освобождаване от отговорност на 
управителя, контрольора и избиране на одитор на “Диагностично 
консултативен център “Чайка” ЕООД. 

(18) – допълване на Наредбата за гробищните паркове на 
територията на община Варна, предоставени за управление на 
„Обреди” ЕООД - Варна. 

(19) –  изменение на Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества. 

(20) – приемане на доклад от Николай Недков – председател на 
работна група, създадена с решение № 520-12/9/04,05.07.2012 г. на 
Общински съвет – Варна относно проверка на дейността на „Паркинги и 
гаражи – Варна” ЕАД. 
 

    Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 
        
   

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

864-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № АУ000481ВН-
005ВН/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.”, 
приета с Решение №147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински съвет – Варна, 
както следва: Към точка 2.2. „Имоти-частна общинска собственост, 



предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на 
община Варна”, се добавя: 

    № Административен адрес и площ АОС  
    1 гр. Варна, ул. „Кокиче” № 8-А 

ПИ с идентификатор 10135.2553.853  
с площ 9/339 кв.м. 

 
7097/29.09.2012 г. 

864-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на община 
Варна с № АУ 000481ВН-005ВН/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, 
представляваща 9 м2 ид. части от ПИ 10135.2553.853, целия с площ 339 м2, 
с административен адрес, гр. Варна, ул. „Кокиче” № 8-А, в размер на 1 
830 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност, без ДДС на 1 м2, 
възлизаща на 203,33 лева. 

864-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на община 
Варна, и по предложение на Кмета на община Варна с № АУ000481ВН-
005ВН/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна, и от друга страна 
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ и ДОБРИНКА ДИМИТРОВА 
БОРИСОВА, чрез продажба  на имот - частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Кокиче” № 8-А представляващ 9 
м2 ид. части от ПИ 10135.2553.853 целия с площ 339 м2, при граници на 
имота: ПИ с идентификатор 10135.2553.171, ПИ с идентификатор 
10135.2553.854, ПИ с идентификатор 10135.2553.852 на съсобствениците 
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ и ДОБРИНКА ДИМИТРОВА 
БОРИСОВА, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7097/29.09.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 1 830 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 
 
 



865-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 
предл. 2 от ЗОС, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране 
на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 
29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна, а именно продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земя с площ 
от 1 120 кв.м. от УПИ VII-642, квартал 48, целия с площ 1 145,17 кв.м, 
находящ се в община Варна, с. Константиново, ул. „Витоша”, квартал 48, 
при граници: ул. „Витоша”, УПИ VIII–642, УПИ VI–641, УПИ ХI–215 и 
УПИ Х–212, на Еленка Мартинова Христова, и по предложение на Кмета 
на община Варна с № ЗАО37493/21.11.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител на имоти, с 
която е определена пазарната стойност на гореописания имот в размер на 
18 093,38 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 16,15 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6692 / 16.12.2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 
 
 
 
866-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал.3 от ЗОС и във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 42, ал.1, ал. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, а именно: учредяване право на 
строеж на д-р Юлия Георгиева Златанова за пристрояване на стълбище със 
застроена площ 3,80 (три цяло и осемдесет стотни) кв.м. към 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.28.10.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. двадесет и 
осем. десет. едно), с административен адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане” 
ІV м.р., бл. 78, вх. Г, етаж І-ви, апартамент № 1, върху поземлен имот - 
частна общинска собственост №10135.3511.28 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и единадесет. двадесет и осем), целият с площ 
32 760,00 (тридесет и две хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м., при 
съседи: ПИ №№ 10135.3511.29, 10135.3511.20, 10135.3511.22, 
10135.3511.27, 10135.3511.30, 10135.3511.31, 10135.3511.35, 10135.3511.32, 
и по предложение от Кмета на община Варна с № ЗАО 6208/21.12.2012 г. 



Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на отстъпеното 
право на пристрояване върху гореописания имот в размер на 950,00 
(деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. 250,00 (двеста и петдесет) лева, без включен ДДС. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5145/16.09.2008 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 
 
 
867-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 

2 от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № РД 
12015267ВН/25.10.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2013 г.”, приета с Решение № 147-18 / 3 / 14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет, както следва: Към точка 2.1. Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба, чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС се добавя 
следния текст: 
№ Административен адрес АОС № 
1. гр.Варна, ул. „Злати Бръчков” № 14, ПИ 

10135.3517.467, с площ 102 кв.м. 
6193 / 07.12.2010 г. 

867-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на община 
Варна с № РД12015267ВН/25.10.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.3517.467, с площ 102 (сто и два) кв. м., 
находящ се в град Варна, район „Младост”, ул. „Злати Бръчков” № 14, кв. 
271, в размер на 24 700 (двадесет и четири хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 242,15 (двеста 
четиридесет и два лева и петнадесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

867-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на община Варна 
с № РД12015267ВН/25.10.2012 г., Общински съвет – Варна реши да се 



проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост”, ул. 
„Злати Бръчков” № 14, кв. 271, с площ 102 (сто и два) кв.м., при граници 
на имота: ПИ 10135.3517.95, ПИ 10135.3517.468 и ПИ 10135.3517.93. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
6193/07.12.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с 
явно наддаване при начална тръжна цена 24 700 (двадесет и четири хиляди 
и седемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
242,15 (двеста четиридесет и два лева и петнадесет стотинки) лева, без 
включен ДДС.  

Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 
470 (две хиляди четиристотин и седемдесет) лева. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
(оригинал), а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 



2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към община Варна от дирекция  „Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
община Варна–оригинал; 

2.9. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 470 (две 
хиляди четиристотин и седемдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

*Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
868-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 

от АПК, Общински съвет – Варна, отменя свое решение № 657-
6(11)/19.09.2012 г.  



868-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 
от ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
община Варна с № ОСИСД13000308ВН-001ВН/21.01.2012 г., Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на Общинско 
предприятие „ДДД – ВАРНА” с управител Антоанета Иванова Тончева, 
създадено с Решение № 422-16(7)/16 и 17.05.2012 г., част от имот – 
общинска собственост, представляващ стаи с №№ 9, 14 и 15, разположени 
на втория етаж в сградата, находяща се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 19 А 
- предмет на АОС № 3135/25.08.2004 г. 

Безвъзмездното управление се предоставя на ОП „ДДД” - Варна за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление, върху описаната част от имота. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
869-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от 

ЗОС, чл. 6, ал. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НРУПСЧОВКТД, в 
съответствие със свое решение № 744-7 /Пр. 12/ 27.07.2005 г., и по 
предложение на Кмета на община Варна с № ОС 12001785ВН-
002ВН/15.12.2012 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Увеличава капитала на „Пазари” ЕАД от 977 800 /деветстотин 
седемдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева на 4 736 800 /четири 
милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, чрез 
записване от едноличния собственик на капитала – община Варна на нови 
37 590 броя поименни акции с право на глас по 100 лева всяка една. 

За сметка на записаните нови акции община Варна внася в капитала 
на дружеството непарична вноска, представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2558.102 /десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и осем. сто и две/ с площ 4 041 /четири хиляди 
четиридесет и един/ кв.м., с местонахождение област Варна, община 
Варна, гр. Варна, бул. „Чаталджа” подрайон 6, кв. 662, ПИ: 10135.2558.102, 
ст. кад. 1, при граници на имота ПИ 10135.2558.110, ПИ 10135.2558.103, 
ПИ 10135.2558.97 и ПИ 10135.2557.23, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6811/06.02.2012 г. 

Оценката на непаричната вноска на община Варна в капитала на 
„Пазари” ЕАД е в размер на 3 759 000 /три милиона седемстотин петдесет 
и девет хиляди/ лева, съгласно оценителска експертиза изготвена по реда 



на чл. 72, ал. 2 от ТЗ от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи 
лица № 20121122150349-3 от 29.11.2012 г.  

2. Изменя чл. 6. от Устава на „Пазари” ЕАД, който да придобие 
следния вид: 

„Чл. 6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 4 736 800 
/четири милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, 
разпределен в 47 368 /четиридесет и седем хиляди триста шестдесет и 
осем/ броя поименни акции с право на глас от по 100 /сто/ лева всяка една. 
Целият капитал на дружеството е собственост на община Варна. 

/2/ За сметка на записаните акции община Варна е внесла в капитала 
на дружеството, при спазване на изискванията на Търговския закон 
следните вноски: 

1. непарична вноска, представляваща имот – частна общинска 
собственост, подробно описан в АЧОС № 3263/17.11.2004 г., съставляващ 
УПИ І – за пазар, целият с площ от 10 720 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Д-р Пискюлиев” в кв. 333 по плана на 9-ти подрайон на града, при 
съседи на имота: ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Д-р Пискюлиев” и ул. „Дрин”, 
на стойност 943 565, 70 /деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин 
шестдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лв. 

2. непарична вноска, представляваща дълготрайни материални 
активи на стойност 34 151 /тридесет и четири хиляди сто петдесет и един/ 
лева, съгласно баланса на „Пазари” от 1996 год., като стойността на 
непаричната вноска е определена по реда на Наредбата за оценка на 
имуществото на държавните и общински предприятия при образуване и 
преобразуване в еднолични търговски дружества с държавно имущество. 

3. непарична вноска представляваща поземлен имот с 
идентификатор 10135.2558.102 /десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и осем. сто и две/ с площ 4 041 /четири хиляди 
четиридесет и един/ кв.м., с местонахождение област Варна, община 
Варна, гр. Варна, бул. „Чаталджа” подрайон 6, кв. 662, ПИ: 10135.2558.102, 
ст. кад. 1, при граници на имота ПИ 10135.2558.110, ПИ 10135.2558.103, 
ПИ 10135.2558.97 и ПИ 10135.2557.23, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6811/06.02.2012 г., на стойност 3 759 000 /три милиона 
седемстотин петдесет и девет хиляди/ лева. 

4. Парична вноска в размер на 83.30 /осемдесет и три лева и 
тридесет стотинки/ лв.” 

4. Общински съвет – Варна възлага на „Пазари” ЕАД да предприеме 
всички необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства 
по отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата 
на вземане на решението. 



5. Общински съвет – Варна възлага на съвета на директорите на 
„Пазари” ЕАД, да предприеме всички необходими действия по изготвяне 
на ПУП за имота,  предмет на апорта; снабдяване с всички необходими 
документи; изготвяне на бизнес-план и проект за „Закрит пазар 
„Чаталджа“. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
870-13.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 270, 

ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален ликвидационен 
баланс на „Паркинги и гаражи – Варна“ЕАД /в ликвидация/ и Доклад 
на ликвидатора на дружеството Лъчезар Митков Бажлеков, поясняващ 
началния ликвидационен баланс. 

870-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
270, ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален 
ликвидационен баланс на „Общинска охранителна фирма“ЕАД /в 
ликвидация/ и Доклад на ликвидатора на дружеството Лъчезар Митков 
Бажлеков, поясняващ началния ликвидационен баланс. 

870-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
270, ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален 
ликвидационен баланс на „Дезинфекционна станция - Варна “ЕООД 
/в ликвидация/ и Доклад на ликвидатора на дружеството Николай 
Райчев Кръстев, поясняващ началния ликвидационен баланс. 

870-13-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
270, ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален 
ликвидационен баланс на „Жилфонд“ЕООД /в ликвидация/ и Доклад 
на ликвидатора на дружеството Цанко Георгиев Цветанов, поясняващ 
началния ликвидационен баланс. 

870-13-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 
270, ал. 1 и 2 от ТЗ  Общински съвет – Варна приема начален 
ликвидационен баланс на „Стопанска и спомагателна дейност“ЕАД /в 
ликвидация/ и Доклад на ликвидатора на дружеството Марин Михайлов 
Михайлов, поясняващ началния ликвидационен баланс. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 
 
 
 
 



871-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД12014278ВН/11.10.2012 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2013 г.”, приета с Решение №147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет - Варна, както следва: Към точка 2.4. Основни цели, принципи и 
приоритети за придобиване, управление и разпореждане с жилищни имоти 
– общинска собственост – продажба на общински жилища по райони, 
както следва: 

№ Адрес Блок Вход Етаж Ап АОС № 
1. ул.”Гоце Делчев” № 63   4 7 5396/2008 г. 

870-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, 
чл. 47, ал. 1, т. 3, чл. 48, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1 
и чл. 35, ал. 5, ал. 6 от НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на 
община Варна с № РД12014278ВН/11.10.2012  г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилища от фонд ”Ведомствен“ във фонд  
”Жилища за продажба”, и взема решение за продажба на общински 
жилища на лицата, както следва:   

  
№ 

 

Адрес Бл Вх Ет Ап АОС 
№ 

Име Искане № 

   
1. 

Ул.”Гоце 
Делчев” № 63 

  4 7 5396/ 
2008 г. 

Дияна 
Георгиева 
Йорданова 

ЗАО – 11560/ 
30.03.2011 г. 

871-13-2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2, 
чл.45, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.2, ал.2 от НУРУЖГНПОЖ по 
предложение на Кмета на община Варна, Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилище от фонд ”Резервен” във фонд Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди “, както следва: 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
872-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

№ Адрес Блок Вход Етаж Ап АОС 
1. Ул.”Евлоги 

Георгиев” №15 
  6 48 5098/2008 г. 



по предложение на Миглен Тодоров – общински съветник с № 
ОС13000166ВН/06.02.2013 г., Общински съвет – Варна създава Работна 
група с цел обсъждане на възможностите и условията за назначаване, 
съобразно нормативните изисквания на освободените служители на 
общински търговски дружества в ликвидация в новосъздадените ОП 
„Охрана”, ОП „Общински паркинги и синя зона” – Варна, ОП 
„Строителство и ремонт”, ОП „Комплекс за детско хранене”, в следния 
състав:  

1. Николай Недков Недков. 
2. Димитър Иванов Чутурков. 
3. Христо Атанасов Атанасов. 
4. Галина Димитрова Крайчева-Иванова. 
5. Тодор Иванов Балабанов. 
 
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание 

на Общински съвет – Варна, което ще се проведе през месец март. 
/за – 35, против – 0, въздържали се –0/ 
 
 
 
 
 
873-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, 

ал. 1 и 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 9, ал. 1 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на община Варна с изх. № 
РД13002625ВН/30.01.2013 г., Общински съвет – Варна допълва свое 
решение № 747-7/12/24.10.2012 г., както следва: 

1.1. В т. 2 “ Предоставя за безвъзмездно управление части от имоти-
публична общинска собственост се добавя текста: „с правото да ги отдават 
под наем за осигуряване на храненето на учениците, съгласно действащото 
законодателство и правото да се разпореждат със средствата, получени от 
наемите на тези обекти”. 

1.2. Одобрява заповед 0266/25.01.2013 г. на Кмета на община Варна; 
1.3. Допълва Методика за определяне на стартови базисни цени при 

обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем, чл. 3, ал. 1, т. 2, както следва: текстът “Помещения за 
закусвални, сладкарници, снек-бар и др. подобни” да се замени с текста 
“Помещения за закусвални, сладкарници, снек-бар, ученически столове, 
и/или ученически бюфети и др.подобни”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 



874-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно 
раздел ІV, чл. 2 б от договор № Д-9-9200(709)/22.05.2009 г., и по 
предложение на Кмета на община Варна с № РД13001068ВН/15.01.2012 г., 
Общински съвет – Варна прекратява правото на ползване, учредено на 
„Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД, със седалище и адрес на управление 
гр. Варна, бул. „Съборни” № 19 А, ЕИК 200472647, и създадено с решение 
№ 1226-7, взето по Протокол № 14/01,02.04.2009 г. на Общински съвет –
Варна, по отношение на следните имоти-общинска собственост: 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІІІ-ти м.р. по плана на гр. Варна, 
УПИ І-„за паркинг и етажен гараж”, кв. 8, до бл. 306, представляващ земя с площ 4 
774 кв.м. – предмет на АОС № 696/03.02.1998 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІV-ти м.р. по плана на гр. Варна, 
УПИ VІІ-„за гаражи и паркинг”, кв. 21, до бл. 401, представляващ земя с площ 4 
100 кв.м. – предмет на АОС № 738/03.02.1998 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІV-ти м.р. по плана на гр. Варна, 
УПИ І-„за благоустройство и паркинг”, кв. 4, до бл. 405, представляващ земя с площ 
13 804 кв.м. – предмет на АОС № 718/03.02.1998 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик”, ІІІ-ти м.р. по плана на гр. Варна, 
УПИ І-„за паркинг”, кв.19, до бл. 301, представляващ земя с площ 2 322 кв.м. – 
предмет на АОС № 710/03.02.1998 г.; 

- ул. „Ал. Дякович”, УПИ І-306 „паркинг”, кв. 146, 7-ми п.р. по плана 
на гр. Варна, представляващ земя с площ 550 кв.м. – предмет на АОС 
5508/15.01.2009 г.; 

- ул. „Младежка”, кв. „Трошево”, УПИ ІХ-„за подземен гараж” до бл. 31, 
16-ти п.р представляващ земя с площ 2700 кв.м., предмет на АОС № 
7151/31.10.2012 г.; 

- ж.к „Младост”, ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230 „за 

паркинг”, кв. 9, пред бл. 126, представляващ земя с площ 2 317 кв.м. – 
предмет на АОС № 4277/02.04.2007 г. 

- ул. „Мусала”, 8-ми п.р. по плана на гр. Варна, кв. 41, УПИ ІІІ –„за 

озеленяване, паркинг и туристически информационен център” – предмет на АОС № 
3529/19.08.2005 г. ; 

- ул. „Ак. Андрей Сахаров”, 26-ти м.р по плана на гр. Варна, УПИ І 
„обществен гараж”, представляващ земя с площ 1 767 кв.м. – предмет на 
АОС № 5308/05.11.2008 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
875-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 119 от 

Закона за здравето и предложение на Кмета на община Варна с № 



РД13001988ВН/25.01.2013 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 7 от 
Правилника на ОП „Комплекс за детско хранене”, както следва: 

„Стоките и услугите, предоставяни на частни физически или 
юридически лица и организации се определят в Приложение № 1 на 
„Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на 
услуги на територията на община Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
876-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на Кмета на община 
Варна с № РД 12019025ВН-003ВН/17.01.2013 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2013 г.: 

Допълва т. 3 „Имоти общинска собственост, предвидени за 
учредяване на ограничени вещи права” в т.3.3 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” с имоти-частна общинска собственост, 
както следва: 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.2562.134, с площ 4 271 
кв.м.– предмет на АОС № 1435/18.10.1999 г.; 

876-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 
от ЗОС, във връзка чл. 48, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на община Варна с № РД12019025ВН-003ВН/17.01.2013 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Диагностично-консултативен център „Чайка” ЕООД – гр. Варна, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, община Варна, 
район Приморски, ж.к. „Чайка”, представлявано от Александра Василева 
Манушева – управител върху имот – общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.134 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две.сто 
тридесет и четири), с площ 4 271 кв.м. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД – гр. Варна за срок  от 10 (десет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху описаната част от имота. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 



877-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на община Варна с № РД12019223ВН-
001ВН/15.01.2013 г., Общински съвет –Варна отменя свое Решение № 
645-6(11)/19.09.2012 г.  

877-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 
от ЗОС във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на община Варна с № РД12019223ВН-
001ВН/15.01.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставен безвъзмездно за управление, част от имот –  общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Г. Раковски” № 62, 
представляващ сграда със застроена площ 186,10 кв.м., а именно:  

 -  полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.; 
 -  първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.; 
 - втори етаж със застроена площ 204,26 кв.м. – предмет на АОС № 

3744/22.03.2006 г. на „Центъра за обществена подкрепа” (ЦОП) с 
управител  Румяна Николаева Драгнева-Йорданова, създадено с Решение 
№ 91-11-1 по протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет – 
Варна на 14 и 15.12.2011 г., за срок от 10 (десет) години. 

877-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и 
ал. 5 от ЗОС във връзка с чл. 48,ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на община Варна с № РД 12019223ВН-001ВН/15.01.2013 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за 
безвъзмездно ползване, част от имот –  общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Г. Раковски” № 62, представляващ  сграда със застроена 
площ 186,10 кв.м., а именно: 

- трети етаж със застроена площ 204,26 кв.м – предмет на АОС 
3744/22.03.2006 г. – на „Агенция за социално подпомагане”, създадена на 
основание Закон за социално подпомагане (ДВ, бр. 56/98 г., изм. и доп. бр. 
120/02 г.), БУЛСТАТ 121015056, дан. № 1223085209, със седалище и адрес 
на управление: гр. София – 1051, ул. „Триадица” № 2, представлявана  от 
Ивайло Цветанов Иванов– изпълнителен директор с териториално 
поделение Дирекция „Социално подпомагане - Варна” за срок от 10 (десет) 
години. 

Граници на имота: тр. площ, ул. „Шар”, ул. „Георги С. Раковски”. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване/ управление върху гореописания имот, както и осъществяването 
на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 



878-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, 
чл. 36, ал. 1, 2, т. 5 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД13003042ВН/05.02.2013 г., Общински съвет – Варна дава съгласие: 

Да се разкрие услуга - седмична грижа към Дневен център за деца 
и младежи „Св.Йоан Златоуст” с капацитет 10 места, делегирана от 
държавата дейност и издръжка за едно място, съгласно Решение на 
Министерски съвет за разпределяне на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и 
за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата 
дейности, считано от 01.07.2013г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват –14…/ 
 
 
 
 
879-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на община Варна с № ФСД12-9303/34/06.02.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно 
управление на следните имоти: 

1. ОДЗ № 11 „Детски свят”, находящо се в гр. Варна, ж.к „Вл. 
Варненчик”, ул. „Шести Септември”, І микрорайон, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.4504.484 с площ 6 494 кв.м. и 
двуетажна масивна сграда с идентификатор 10135.4504.484.1 с площ 1 191 
кв.м., предмет на АОС № 6534/07.07.2011 г. в полза на ОДЗ № 11 „Детски 
свят”. 

2. ЦДГ № 8 „Христо Ботев” находяща се в гр. Варна, ул. „Средна 
гора” № 45, подрайон: 12, кв. 202, УПИ ІІІ-107 „за детско заведение”, 
представляващ земя и сграда: 

- земя – поземлен имот 10135.51.107 с площ 6 501 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.51.107.1 с площ 440 

кв.м., предмет на АОС № 6618/10.10.2011 г. в полза на ЦДГ № 8 „Христо 
Ботев”. 

3. ЦДГ № 13 „Звездичка”, находяща се в гр. Варна, ул. „Фр. 
Жолио Кюри” № 14, п-л ІІ, кв. 416, представляващ земя и сгради: земя – 
поземлен имот 10135.1504.5 с площ 3 313 кв.м.; 

- сгради, състоящи се от два блока на 3 етажа и сутерен и един 
блок на 2 етажа и сутерен със застроена площ 607 кв.м., предмет на АОС 
№. 374/20.10.1997 г. в полза на ЦДГ № 13 „Звездичка”. 



4. ОДЗ № 8 „Лястовичка”, находяща се в гр. Варна, ж.к 
„Възраждане”, представляващ земя и сгради: 

  - Поземлен имот № 10135.3511.101 с площ 5 181 кв.м.; 
  - двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.3511.101.1 

с площ 194 кв.м.; 
- триетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.3511.101.2 с 

площ 395 кв.м., предмет на АОС № 6474/20.06.2011 г. в полза на ОДЗ № 8 
„Лястовичка”. 

5. ЦДГ № 46 „Слънчева дъга” находяща се в гр. Варна, ул. 
„Уилям Гладстон”, подрайон: 6, кв. 634 А, УПИ VІІІ-„детска градина”, 
представляващ земя и сграда: 

- Поземлен имот с идентификатор 10135.2558.153 с площ 5 532 
кв.м.; 

- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2558.153.1 
със застроена площ 624 кв.м., предмет на АОС № 6218/24.01.2011 г. в 
полза на ЦДГ № 46 „Слънчева дъга”. 

        6. ЦДГ № 17 „Валентина Терешкова” находяща се в гр. 
Варна, ул. „Кирил Пейчинович” № 19, район: 29, кв. 124, представляващ 
земя и сграда: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.5506.33 с площ 2 483 кв.м.; 
- двуетажна сграда и подземен етаж със застроена площ 406 кв.м.; 
С АОС № 3243/18.11.2004 г е актуван като публична общинска 

собственост недвижим имот, в полза на ЦДГ № 17 „Валентина 
Терешкова”, 

7. ОДЗ № 5 „Славейче”, находящо се в гр. Варна, ул. 
„Студентска”, район: 23, кв. 4, представляващ земя и сгради: 

- земя представляваща п-л ІІ-ри в кв. 4 с площ 6 500 кв.м; 
- сгради, състоящи се от шест блока свързани помежду си  с 

коридори със застроена площ 1 280 кв.м, предмет на АОС № 
784/10.08.1998 г. в полза на ОДЗ № 5 „Славейче. 

8. ЦДГ № 2 „Пламъче”, находяща се в гр. Варна, ж.к „Владислав 
Варненчик”, кв. 16, представляващ земя и сграда: 

- земя с площ 6 587 кв.м; 
- сграда ,състояща се от четири блока, блок 1 и 2 са триетажни, блок 

3-двуетажен, а блок 4 е на два етажа с кухня. Застроената площ 1 156 кв.м., 
предмет на АОС № 617/06.03.1998 г. в полза на ЦДГ № 2 „Пламъче”. 

9. ЦДГ № 35 „Незабравка” находяща се в гр. Варна, ул. „Евлоги 
Георгиев”, подрайон: 24, кв. 15, УПИ „детски дом”, представляващ земя и 
сгради: 

- земя – Поземлен имот 10135.2554.25 с площ 6 300 кв.м.; 
- сгради: 
- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2554.25.1 

със застроена площ 218 кв.м; 



- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2554.25.2 с площ 158 
кв.м; 

- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2554.25.3 
със застроена площ  213 кв.м.; 

- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 10135.2554.25.4 
със застроена площ 160 кв.м.; 

- двуетажна сграда със сутерен с идентификатор  10135.2554.25.5 с 
площ 207 кв.м; 

- двуетажна сграда и сутерен с идентификатор 10135.2554.25.6 с 
площ 192 кв.м., предмет на АОС № 6575/26.08.2011 г. в полза на ЦДГ № 
35 „Незабравка”. 

10. Обединено детско заведение № 4, находящо се в гр. Варна, ул. 
ж.к. „Чайка”, представляващ земя и сгради: 

- дворно място с площ 6 864 кв.м.; 
- сграда състояща се от шест блока със застроена площ 1 280 кв.м, 

предмет на АОС № 370/06.11.1997 г. в полза на Обединено детско 
заведение № 4 

11. ОДЗ № 2 „Д-р Петър Берон”, находящо се в гр. Варна, ул. 
„Генерал Колев” № 92, представляващ сграда със застроена площ 686 
кв.м., състои се от подземен етаж, първи етаж, и втори етаж. Съгласно 
Заповед № Р-6/16.01.2003 г. на Зам. кмета на община Варна е одобрено 
попълването на ПИ № 17, предмет на АОС № 3309/15.04.2005 г, в полза на 
ОДЗ № 2 „Д-р Петър Берон”. 

12. ОДЗ № 14 „Дружба” ,находящо се в гр. Варна, ул. „Дубровник” 
№ 52, подрайон: 25, кв. 35, състояща се от пет сгради, свързани помежду 
си: 

- едноетажна сграда с идентификатор 101352554.53.1 с площ 158 
кв.м; 

- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2554.53.2 със застроена 
площ 194 кв.м.; 

- двуетажна сграда частично на сутерен с идентификатор 
10135.2554.53.3 със застроена площ 391 кв.м; 

- двуетажна сграда частично на сутерен с идентификатор 
10135.2554.53.4 със застроена площ 461 кв.м; 

- двуетажна сграда със идентификатор 10135.2554.53.5 със 
застроена площ 150 кв.м.; 

- земя: ПИ 10135.2554.53 с площ 6 616 кв.м., предмет на АОС № 
6342/25.02.2011 г. в полза на ОДЗ № 14 „Дружба”. 

13. ОДЗ № 31 „Боров кът”, находяща се в с. Каменар, кв. 38, 
представляващ сграда и земя: 

- земя – УПИ V с площ 5 660 кв.м.; 
- сграда, състояща се от три тела: два градински блока на три етажа 

и сутерени, административен блок на два етажа и сутерен с обща застроена 



площ 632 кв.м., предмет на АОС № 2671/21.07.2003 г в полза на ОДЗ № 31 
„Боров кът”. 

14. ЦДГ № 1 „Светулка”, находяща се в гр. Варна, ул. „Парижка 
комуна” № 25, кв. 390, представляващ земя и сгради: 

- земя - Урегулиран поземлен имот ІІІ-за детски ясли с площ 4 900 
кв.м.; 

- сгради, представляващи масивна сграда състояща се от два етажа, 
сутерен и тавански етаж със застроена площ 273 кв.м. и масивна 
едноетажна постройка (физкултурен салон) със застроена площ 117 кв.м., 
предмет на АОС № 2646/30.07.2003 г в полза на ЦДГ № 1 „Светулка”, 

15. ЦДГ № 4 „Теменужка”, находяща се в гр. Варна, ул. 
„Шейново” № 18, подрайон: 8, представляващ  

1.ЗЕМЯ - ПИ №1064 с площ 891 кв.м. 
2.СГРАДИ: 
- Основна сграда, представлява масивна триетажна сграда на 

сутерен: 
I-ви етаж: състои се от 2 броя съблекални, 2 броя занимални, стая за 

домакин, стая за мед.сестра, офис, сервизни помещения и тераса. 
Застроена площ 340 кв.м. Застроена площ на терасата 87/осемдесет и 
седем/ кв.м. 

II-ри етаж: състои се от фоайе, 3 броя занимални, склад, офис, 
стерилизатор, сервизни помещения. Застроена площ 252,80 кв.м. 

III-ти етаж: състои се от фоайе, директорски кабинет, заседателна 
зала, спално помещение, учителска стая, битовки, сушилня, пералня. 
Застроена площ 252,80 кв.м. 

Сутерен: състои се от кухненски помещения, 3 броя складови 
помещения, битовка, котелно, сервизни помещения, коридори. Застроена 
площ 252,80 кв.м. 

- Полумасивна стопанска постройка, находяща се на гърба на 
основната сграда. Застроена площ 8,40 /осем цяло и четиридесет/ кв.м. 
предмет АОС №4254/14.03.2007 г.в полза на ЦДГ № 4 „Теменужка”. 

16. ЦДГ № 12 „Пинокио”, находяща се в гр. Варна, ж.к „Дружба” – 
Аспарухово, състояща се от сгради и земя: 

- сгради – основа сграда на изба и самостоятелно парно със 
застроена площ 286 кв.м. и други два броя сгради с обща площ 132 кв.м.; 

- земя – УПИ V с площ 4 300 кв.м., предмет на АОС № 
4952/23.04.2008 г.  

И недвижим имот състоящ се от сгради и земя: 
- сгради – основна сграда на изба и самостоятелно парно със 

застроена площ 264 кв.м., сграда – пералня – застроена площ 33 кв.м., 
сграда склад и застроена площ 33 кв.м. 

- земя – УПИ ІІ-детска градина с площ 5 830 кв.м., предмет на АОС 
№ 4950/23.04.2008 г., в полза на ЦДГ № 12 „Пинокио”. 



17. ЦДГ № 15 „Гълъбче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил 
Петлешков” № 33, представляващ: 

- сграда – състои се от 3 блока „А”, „Б” и „В” всеки от по 2 тела, 
съединени по между си с топла връзка. Обща застроена площ 1 134, БЛОК 
„А” – застроена площ 300 кв.м.; БЛОК „Б” – застроена площ 300 кв.м., 
БЛОК „В” – застроена площ 327 кв.м.; 

- земя – представляваща поземлен имот № 1052 с площ 6220 кв.м, 
предмет на АОС № 4880/04.03.2008 г в полза на ЦДГ № 15 „Гълъбче” 

18. ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин”, находяща се в гр. Варна, ул. 
„Стефан Караджа” № 24, подрайон: 3, кв. 718, състояща се от сграда и 
земя: 

- сграда – застроена площ – 230 кв.м.. Сградата е двуетажна със 
сутерен и централна административна част; 

- земя – УПИ VІІІ-7, кв. 718 с площ 1 635 кв.м., предмет на АОС № 
3966/28.08.2006 г. в полза на ЦДГ № 16 „Ал. С. Пушкин”. 

19. ЦДГ № 21 „Калина Малина” находяща се в гр. Варна, ж.к 
„Чайка”, подрайон: 19, представляващ земя и сгради: 

- земя – Поземлен имот 10135.2562.56 с площ 5 424 кв.м.; 
- сгради:  
- едноетажна сграда идентификатор  10135.2562.56.1 със застроена 

площ 262 кв.м.; 
- едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.2 със застроена 

площ 105 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.3 със застроена 

площ 176 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.4 със застроена 

площ 334 кв.м.; 
- едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.56.5 със застроена 

площ 129 кв.м, предмет на АОС № 6595/02.09.2011 г. в полза ЦДГ № 21 
„Калина Малина”. 

20. ЦДГ № 24 „Иглика” находяща се в гр. Варна, кв. Виница, ул. 
„Албатрос” № 5, кв. 32-а, УПИ І –детско заведение със застроена площ 3 
234 кв.м., състоящ се от: 

- сгради: 
- едноетажна сграда  със застроена площ 538 кв.м.; 
- едноетажна сграда със застроена площ 344 кв.м. предмет АОС № 

3142/23.08.2004 г. в полза ЦДГ № 24 „Иглика”. 
21. ЦДГ № 25 „Люляче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Адмирал 

Грейг” № 21, представляващ земя и сгради: 
- земя - Поземлен имот с идентификатор 10135.5510.333 с площ 2 

835 кв.м.; 
- сгради: 



- двуетажна сграда с идентификатор 10135.5510.333.3 със застроена 
площ 274 кв.м.; 

- двуетажна сграда с идентификатор 10135.5510.333.4 със застроена 
площ 287 кв.м., предмет на АОС № 6605/05.10.2011 г. в полза на ЦДГ № 
25 „Люляче”. 

22. ЦДГ № 28 „Карамфилче” находяща се в гр. Варна, ул. 
„Карамфил” № 13, район: 25, кв. 17. Имотът се състои от земя и сгради: 

- земя с площ 5 380 кв.м.; 
- сграда – масивна двуетажна сграда на сутерен със застроена площ 

314 кв.м.; масивно едноетажно тяло със застроена площ 58,24 кв.м.; топла 
връзка между едноетажното и двуетажното тяло със застроена площ 14,5 
кв.м.; кухненски блок със застроена площ 118,75 кв.м., дървена барака с 
три броя секции: секция „а” със застроена площ 88,36 кв.м., секция „б” със 
застроена площ 135,85 кв.м., секция „в” със застроена площ 134,40 кв.м.; 
дървена барака с два броя секции с обща застроена площ 313,50 кв.м., 
предмет на АОС № 900/19.11.1998 г. в полза на ЦДГ № 28 
„Карамфилче”. 

23. ЦДГ № 44 „Крилатко”, находяща се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане”, микрорайин: ІІ, представляващ земя и сгради: 

- земя - поземлен имот 10135.3511.227 с площ 10 264 кв.м.; 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.3511.227.1 с площ 185 

кв.м.; 
- триетажна сграда с идентификатор 10135.3511.227.2 със застроена 

площ 398 кв.м., предмет АОС № 6574/26.08.2011 г. в полза на ЦДГ № 44 
„Крилатко”. 

24. ЦДГ № 43 „Синчец”, находяща се в гр. Варна, ж.к „Младост”, 
І-мр., представляващ сгради и земя: 

- дворно място с площ 9 652 кв.м, парцел І-за детски комбинат; 
- сгради. 
Първи корпус състоящ се от четири сгради със застроена площ 1 

037,70 кв.м. 
Втори корпус – състоящ се от четири сгради с обща застроена площ 

1 037,70 кв.м. Отделните блокове са свързани с покрита връзка със 
застроена площ 60 кв.м. предмет на АОС № 1493/13.01.2000 г в полза на 
ЦДГ № 43 „Синчец”. 

25. ЦДГ № 3 „Детско градче” находяща се в гр. Варна, бул. 
„България”, ЗПЗ, състои се от земя и сгради: 

- земя с площ 20 924 кв.м.; 
- сгради- осем броя едноетажни дървени бараки, всяка със застроена 

площ 323 кв.м. предмет АОС № 890/12.11.1998 г в полза на ЦДГ № 3 
„Детско градче”. 



26. ОДЗ № 13 „Детска радост” находящо се в гр. Варна, кв. 
Победа, ул. „Тодор Радев” № 10, етажи – 2. Състои се от три блока с по две 
тела. Блоковете са съединени помежду си с топла връзка. 

I.БЛОК"А"-застроена площ-300 кв.м., разгъната площ-600 кв.м. 
1.I-ви етаж се състои от: 
Вляво - занималня-спалня, склад, общи тоалетни общи умивални, 

гардероб, офис. Вдясно- занималня-спалня, склад, общи тоалетни, общи 
умивални, гардеробно, офис. 

2.II-ри етаж се състои от: 
Вляво-занималня-спалня, склад, общи тоалетни, общи умивални, 

гардеробно, офис. 
вдясно-медицинска стая, предверие с тоалет и мивка, стая на 

директор, мед.кабинет и музикално помещение. 
II.БЛОК"Б" - застроена площ-351 кв.м., разгъната площ-702 кв.м. 

Състои се от: 
1.I-ви етаж: вляво-градинско тяло, занималня-офис, склад, общи 

тоалетни, общи умивални, гардеробно, офис. Вдясно-кухненско тяло. 
2.II-ри етаж: градинско тяло, занималня-спалня, склад, общи 

тоалетни, общи умивални, гардеробно, офис. Вдясно-нова пристройка, над 
кухненското тяло, за физк. салон, който излиза над кухнята и под това 
пространство се изграждат два склада. 

III.БЛОК"В"-застроена площ-327 кв.м., разгъната площ-654 кв.м. 
Състои се от: 

I-ви етаж-яслена група- изолационно, гардеробно, занималня, 
спалня, обща умивалня, тоалетна, офис. 

II-ри етаж- яслена група - гардеробно, занималня, спалня, общи 
умивални, тоалети, офис. 

Перално помещение,два склада,работилница,тоалет,баня. 
IV.ТОПЛА ПОКРИТА ВРЪЗКА-свързващ трите блока със 

застроена площ - 207 кв.м., разгъната площ-414 кв.м. 
ДВОРНО МЯСТО - 6544 кв.м. предмет на АОС № 843/07.10.1998 г 

в полза на ОДЗ № 13 „Детска радост”. 
27. ЦДГ № 32 „Моряче” находяща се в гр. Варна, ж.к Младост, ІІ 

микрорайон, представлява сграда със застроена площ – 1 140 кв.м, 
състояща се от 4 блока с топла връзка: 

- Блок "А" - на два етажа с по две крила за четири групи. Всяка 
група има служебно 

помещение, занималня, спалня, умивалня, сервизни помещения и 
офис; 

- Блок "Б" - административен с изолационно помещение, 
физкултурен салон и сервизни помещения; 



- Блок "В" - кухненски блок, състоящ се от кухня, подготвителни 
помещения за месо, риба, яйца, зеленчук и хляб, складове, бойлерно, 
вентилационно и сервизно помещение; 

- Блок "Г" - състоящ се от: пералня, гладачна, складове за бельо, 
стая за персонала, със сервизни помещения; 

- ЗЕМЯ – 4 300 кв.м предмет на АОС № 527/17.02.1998 г. в полза 
„ЦДГ № 32 „Моряче”. 

28. ОДЗ № 15”Морска звездичка” находящо се в гр. Варна, ж.к 
„Младост” до блок 104, обединено детско заведение, със застроена площ 2 
280 кв.м., състоящо се от пет тела както следва: 

- № 1 - блок детска ясла. Двуетажен. Всеки етаж се състои от 
занималня, спалня, сервизни помещения, офис, гардероб, филтър , 
изолационно помещение. 

- № 2 - блок детска градина. Двуетажен. Всеки етаж се състои от 
занималня, спалня, склад, сервизни помещения, гардероб, офис. 

- № 3 - блок-двуетажен. На първия етаж се намира физкултурен 
салон, а на втория етаж-администрация. 

- № 4 - Кухненски блок. Едноетажен. 
- № 5 - Блок - двуетажен. На първия етаж са разположени котелно, 

стаи на огняра. На втория етаж са пералните помещения. 
- № 6 - Свързващо тяло. 
2.ДВОРНО МЯСТО: 
застроено и незастроено, цялото 7 300 кв.м. предмет на АОС № 

185/16.06.1997г в полза на ОДЗ № 15”Морска звездичка”. 
29. ЦДГ № 5„Слънчо” находяща се в гр.Варна, ул. „Юрий 

Венелин” № 5. 
1.ЗЕМЯ - 2400 кв.м.: 
2.Сградата се състои от два етажа и сутерен. 
I-ви етаж - състои се от фоайе, две спални, занимални, две 

гардеробни помещения, две санитарни помещения, кабинет на директора, 
медицински кабинет и канцелария за домакина. 

II-ри етаж - състои се от фоайе, две спални-занимални, две 
гардеробни помещения, две санитарни помещения, методичен кабинет и 
учителска стая. 

Сутерен - състои се от кухня, перално помещение, котелно 
помещение и други предмет на АОС № 582/17.04.1998 г и филиали, 
находящи се в гр. Варна, ул. „Патриарх Ефтимий” № 52 и ул. „Яне 
Сандански” № 1, представляващи: 

 ДВОРНО МЯСТО-218 кв.м: 
Филиала към детска градина № 5 "Слънчо" представлява сграда на 

два етажа и сутерен I-ви етаж се състои от столова, две спални-занимални, 
офис, тоалет, умивални. 

II-ри етаж се състои от три спални, офис, тоалет, умивални. 



сутерен - състои се от две съблекални, канцелария, складове, 
предмет на АОС № 581/16.04.1998 г. 

ПОМЕЩЕНИЯ - Разположени в партера на 8 етажен жилищен 
блок. Състои се от входно антре, гардероб, кухненски офис, занималня, 
игралня, спалня, сервизни помещения, кабинет, заедно със съответната 
припадаща се идеална част от общите части на сградата и от правото на 
строеж, предмет на АОС № 948/13.01.1999 г. в полза на ЦДГ № 5 
„Слънчо”. 

30. ОДЗ № 16 „Българче” находящо се в гр. Варна, кв. „Владислав 
Варненчик” до бл. 20, представляващ ЗЕМЯ И СГРАДИ: 

І. Земя –Поземлен имот 10135.4504.735 с площ 13 401.00 кв.м. 
ІІ. СГРАДИ - ОДЗ №16 "БЪЛГАРЧЕ" 
1.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.1. ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
2.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.2 ЗП=79.00 (седемдесет и 

девет) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
3.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.3 ЗП=238.00 (двеста 

тридесет и осем) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
4.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.4 ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен, предмет на АОС 

6305/23.12.2010 г. в полза на ОДЗ № 16 „Българче”. 
31. ОДЗ № 1 „Маргаритка”, находящо се кв. „Владислав 

Варненчик” до бл. 20, представляващ земя и сгради: 
1.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.5 ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
2 .Сграда с идентификатор 10135.4504.735.6 ЗП=243.00 (двеста 

четиридесет и три) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
3.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.7 ЗП=75.00 (седемдесет и 

пет) кв.м. 
Етажност - 2 (два)етажа и сутерен. 
4.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.8 ЗП=249.00 (двеста 

четиридесет и девет) кв.м. 
Етажност - 2 (два) етажа и сутерен. 
5.С града  с идентификатор 10135.4504.735.9 със застроена площ 

633 кв.м. 
Етажност : 2 /два/ етажа/ 



6.Сграда с идентификатор 10135.4504.735.10 със застроена площ 
84кв.м. 

Етажност :1 /един/ етаж/, предмет на АОС № 6305/23.12.2010 г в 
полза на ОДЗ № 1 „Маргаритка”. 

32. ЦДГ № 38 „Ян Бибиян” находяща се в гр. Варна, ул. „Дойран” 
№ 9, представляващ Масивна двуетажна сграда,частично на изба, със 
следните помещения: занимални – спални - 6 бр., кухня, пералня, стая за 
директор, стая за домакин, стая за мед.сестра, офиси - 6 бр., санитарни 
възли - 6 бр.; бани - 6 бр.; складове - 3 бр.; битовка - 1 бр.; коридори - 2 бр.; 
стълбища - 2 бр.; котелно. 

Застроена площ - 780 кв.м;  
Разширение към основната сграда, представлява. подготвителни 

помещения, складова площ, методичен кабинет и физкултурен салон. 
Застроена площ - 113,01 кв.м.  
Общо застр. площ на сградата-893,01 кв.м; 
Дворно място - 6375 кв.м, предмет на АОС № 365/31.10.1997 г и 

филиал, находящ се в гр. Варна, ул. „Добруджа” № 1 представляващ 
Двуетажна МС състояща се от: сутеренен етаж от 3 стаи,кухня, кухненска 
ниша, 2 антрета със застроена.площ - 87,61 кв.м; Изба - 8,07 кв.м. 

- първи етаж от 3 стаи, кухня, сервизни помещения, входно антре, 
ж.б.стълбище със застроена площ - 93,16 кв.м; 

- втори етаж от стълбище, входно антре, две стаи, кухня, сервизни 
помещения, антре, тераса от 101 кв.м; 

- Таванско помещение с площ 73 кв.м; 
- Дворно място - 198 кв.м предмет на АОС № 368/03.11.1997 г в 

полза на ЦДГ № 38 „Ян Бибиян”. 
33. ЦДГ № 6 „Златно зрънце” находяща се в гр. Варна, ж.к. 

Младост, бул. Република, Земя и сгради: 
1. Земя -Поземлен  имот 10135.3512.234 с площ 4 527.00 кв.м. 
2. Сграда –Основна сграда с идентификатор №10135.3512.234.1 със 

ЗП=616.00  кв.м. 
Етажност - 2 етажа и сутерен предмет на АОС № 6219/17.12.2010 г 

в полза на ЦДГ № 6 „Златно зрънце”. 
34. ОДЗ № 3 „Делфинче”, находящо се в гр. Варна, ж.к 

„Възраждане”, бул. „Република”, състояща се от: 
- Основна сграда №10135.3511.576.1 на площ 629 кв.м.; 
- Топла връзка №10135.3511.576.3 площ 37кв.м.;  
- Закрит басейн №10135.3511.576.2 със застроена площ 152кв.м 

предмет на АОС № 6298/17.12.2010 г. в полза на ОДЗ № 3 „Делфинче”. 
35. ЦДГ № 30 „Мечо Пух” находяща се в гр. Варна, кв. Чайка до 

бл. 43, представляващ сгради и земя: 
- Поземлен имот № 10135.2562.115 с площ 7 163 кв.м. 



 - СГРАДИ състоят се от четири тела и свързващ коридор с обща 
застроена площ – 1 108 кв.м. 

БЛОК"А"- с идентификатор № 10135.2562.115.4 застроена площ - 
339 кв.м.; етажност-2; Блокът е за четири групи деца и се състои от четири 
спални, четири дневни, четири гардеробни, четири умивални, четири 
тоалетни и четири офиса. 

БЛОК"А1"- с идентификатор 10135.2562.115.3 застроена площ - 
194 кв.м.; етажност-2; Блокът е за две групи деца и се състои от две 
спални, две дневни, две гардеробни, две умивални, две тоалетни и два 
офиса. 

БЛОК "Б" и БЛОК „К”- с идентификатор 10135.2562.115.2 
застроена площ - 355.кв.м., етажност-1; Блокът се състои от следните 
помещения: директорски кабинет, кабинет-домакин, методически кабинет, 
медицински кабинет, помещение-изолация, умивалня със санитарен възел, 
кухня със съответните подготвителни помещения. 

БЛОК"В"- с идентификатор 10135.2562.115.1 застроена площ-126 
кв.м. 

Етажност- два етажа, от които единият е сутеренен. В него са 
разположени: котелно помещение, нафтово помещение, стая за огняра, 
санитарен възел. 

II.ЗЕМЯ 
- площ – 7 050 /седем хиляди и петдесет/ кв.м., предмет на АОС 

3107/23.08.2004 г. в полза на ЦДГ № 30 „Мечо Пух”. 
36. ЦДГ „Звънче” № 39, находяща се в гр. Варна, ж.к Възраждане, 

ІІІ м.р. до блок 53, представляващ 
1.СГРАДА: 
- Сградата се състои от 3 блока, свърза ни помежду си с обща 

застроена площ 582 кв.м. 
- БЛОК №1 - състои се от: 
Подземен етаж-коридор, 2 асансьора, разливочна, складове, 

умивални, стая за смет, санитарен възел и три входа от двора. 
- I-ви етаж - входно стълбище, фоайе, коридор, гардеробно 

помещение, занималня, спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- II-ри етаж – фоайе, коридор, гардеробно помещение, занималня, 

спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- III-ти етаж - фоайе, коридор, гардеробно помещение, анималня, 

спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 
- БЛОК №2 - състои се от: 
- Подземен етаж - вътрешно стълбище, коридор, вентилаторно 

помещение, асансьор, склад, ПРУ и авариен изход. 
- I-ви етаж - входно стълбище, фоайе, коридор, гардеробно 

помещение, занималня, спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 



- II-ри етаж - фоайе, коридор, гардеробно помещение, занималня, 
спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 

- III-ти етаж - фоайе, коридор, гардеробно помещение, занималня, 
спалня, умивалня, тоалетни, офис и балкон. 

- БЛОК № 3-състои се от: 
- Подземен етаж - коридор, нафтово, котелно, бойлерно и перално 

помещение, битова стая, складове и сервизни помещения. 
- I-ви етаж -фоайе, коридор, кабинети, канцеларии, сервизни 

помещения. 
- II-ри етаж-фоайе, физкултурен салон,3 стаи, сервизно помещение. 
2. ЗЕМЯ-4 850 /четири хиляди, осемстотин и петдесет/ кв.м., 

представляваща УПИ за "Детски дом", предмет на АОС 3026/14.05.2004 г в 
полза на ЦДГ „Звънче” № 39. 

37. ЦДГ №45 „Пролет” находяща се в гр. Варна, ул. „Милосърдие” 
№ 10, кв. 36, представляващ  сграда и земя: 

1. СГРАДА 
- състои се от три блока: "А", "Б"и "В",свързани с покрита топла 

връзка, с обща застр. площ-1 261 кв.м.; 
БЛОК "А"- състои се от две тела на два етажа със застроена площ 

– 380 кв.м., в т.ч.: градинско тяло - 156 кв.м.; физкултурен салон 158 
кв.м.;тераси- 66 кв.м. 

БЛОК "Б"-състои се от две тела с обща застроена площ 339кв.м.,в 
т ч.: градинско тяло-155кв.м.; кухненско тяло-154 кв.м.; тераса-30 кв.м.  

БЛОК "В"-състои се от две тела на два етажа със застроена площ - 
359 кв.м., в т.ч.: градинско тяло - 179 кв.м.; котелно и перално помещение - 
143кв.м., тераса - 37 кв.м.  

ПОКРИТА ТОПЛА ВРЪЗКА 
- застроена площ - 183кв.м.; етажност - два етажа 
2. ЗЕМЯ 
- площ- 10 860 кв.м., предмет на АОС 2448/22.11.2002 г в полза на 

ЦДГ №45 „Пролет”. 
38. ЦДГ № 10 „Приказка” находяща се в гр. Варна, ж.к. 

„Владислав Варненчик”, район: ІІ, , представляващ сграда и земя: 
1. СГРАДА-състои се от 5 блока, свързани помежду си с обща 

застроена площ 1 029 кв.м. 
- БЛОК №1- състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 

185кв.м. 
- сутерен-представлява кухненски блок. 
- I етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
- II етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 



- БЛОК №2-състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 
209 кв.м. 

- сутерен-представлява ПРУ. 
- I етаж-състои се от фоайе, гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
-II етаж-състои се от фоайе, гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
-БЛОК №3 -състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 

207 кв.м. 
-сутерен - състои се от абонатна станция, перално, бойлерно и 

вентилационно помещение. 
-I етаж-административен блок-състои от проход, коридор, кабинети 

и канцеларии. 
-II етаж-състои се от физкултурен салон,кабинет по музика и 

хранилище. 
-БЛОК №4 -състои се от сутерен и два етажа със застроена площ 

217 кв.м. 
-сутерен-състои се от работилница, битовка и складови помещения. 
-I етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис 
-II етаж-състои се от гардеробно помещение, дневна, спалня, 

умивалня, тоалетна, офис. 
-БЛОК №5 -състои се от сутерен и един етаж със застроена площ 

212 кв.м. 
-сутерен-състои се от филтър и лаборатория 
-I етаж-състои се от басейн, съблекални, баня и стая за треньора. 
  2.ЗЕМЯ 7 300 кв.м., предмет на АОС 2585/29.01.2004 г в полза на 

ЦДГ № 10 „Приказка”. 
39. ОДГ № 9 „Ален мак” находящо се в гр. Варна, кв. Чайка до 

блок 61, представляващ.  
1. СГРАДА с идентификатор 10135.2562.165.1 със застроена площ 1 

041.00 кв.м.; 
Етажност – 2 етажа;  
2. СГРАДА с идентификатор 10135.2562.165.2 със застроена площ 

151.00 кв.м. 
Етажност - 1 етаж. 
- ЗЕМЯ  
ПИ 10135.2562.165 с площ 7 095.00 кв.м. предмет на АОС 

6347/25.02.2011 г. в полза на ОДГ „№ 9 „Ален мак” 
40. ЛДГ № 20 „Бриз” находяща се в гр. Варна, м. Салтанат, № 81, 

представляваща земя и сгради: 
Земя – поземлен имот с идентификатор 10135.536.193 с площ 1 622 

кв.м. 



СГРАДИ: 
1.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 1 със застроена площ 

350 кв.м. 
2.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 2 със застроена площ 

19 кв.м. 
3.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 3със застроена площ 

38 кв.м. 
4.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. със застроена площ 56 

кв.м. 
5.СГРАДА с идентификатор 10135. 536. 193. 5 със застроена площ 

26 кв.м. Актуван като публична общинска собственост, недвижим имот, 
предмет на АОС 6405/16.05.2011 в полза на ЛДГ № 20 „Бриз”. 

41. ОДЗ № 12 „Първи юни” находящо се в гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик” до бл. 308 и бл. 309 представляващ Сграда и земя: 

1.СГРАДА-състои се от 3 блока "А", "Б" и "В", свързани помежду 
си с проход с обща застроена площ 1 470кв.м. 

- Блок "А"- състои се от две тела-двуетажно и едноетажно, със 
застроена площ 467 кв.м. 

- Блок "Б"- състои се от две тела-двуетажно и едноетажно, със 
застроена площ 436 кв.м. 

- БЛОК "В"- състои се от две тела-двуетажно и едноетажно, със 
застроена площ 417кв.м. 

- Проход,свързващ отделните тела, със застроена площ 150 кв.м. 
2.ЗЕМЯ - 7 667 кв.м. предмет на АОС № 2415/12.12.2002 г в полза 

на ОДЗ № 12 „Първи юни”.  
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление на детските градини за срок от 10 (десет) години, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
880-13. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на “Диагностично консултативен център “Чайка” 
ЕООД, ЕИК 103514755, за 2011 г. 

880-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна 



освобождава от отговорност д-р Александра Манушева – управител на 
“Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за периода от 
01.01.2011 до 31.12.2011 г. 

880-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 
2 във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център 
“Чайка” ЕООД д-р Людмил Стефанов Цветков за периода от  01.01.2011 
г. до 31.12.2011 г. 

880-13-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет - Варна избира д-р Надя Енчева Костова – 
управител на “АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
“Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД за 2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
881-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закон 

за общинската собственост и по предложение на Кмета на община Варна с 
№ РД12018597ВН/06.12.2012 г., Общински съвет – Варна допълва чл. 1 от 
„Наредба за гробищните паркове на територията на община Варна, 
предоставени за управление на „Обреди” ЕООД – Варна”,  приета с 
решение на Общински съвет – Варна № 1975-10 /35/ 02,03,10,11.07.02 г. и 
променена с решение № 2509-4 /45/ 09.04.2003 г., като включва и 
гробищен парк „Виница”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
882-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 54а 

от ЗОС и по предложение на Кмета на община Варна с № 
РД12019265ВН/14.12.2012 г., Общински съвет – Варна изменя Раздел VІІІ 
Регистър на ЕТД с общинско имущество и на дружествата с общинско 
участие на “Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества”, който да придобие следния вид: 

РАЗДЕЛ VІІІ 
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ В ОБЩИНА ВАРНА 

Чл. 32. В общината се създават и поддържат публични регистри за 
търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските 



предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските 
дружества, в които участва общината. 

Чл. 33. /1/ Образците на регистрите се определят съобразно 
изискванията на Наредба № 8/17.12.2009 г. на МРРБ и МП.  

/2/ Регистрите се съхраняват безсрочно. 
Чл. 34. В Регистъра на общинските предприятия се вписват: 
1. наименованието на предприятието; 
2. номерът и датата на приемане на решението на общински съвет 

за създаването, образуването и закриването на общинското предприятие; 
3. предметът на дейност на предприятието; 
4. органите на управление на предприятието; 
5. броят заети лица по щатно разписание; 
6. предоставеното на предприятието недвижимо имущество, чрез 

посочване на актовете за общинска собственост. 
Чл. 35. В Регистъра на търговските дружества с общинско участие 

се вписват: 
1. наименование на търговското дружество; 
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в 

това число за преобразуването и прекратяването му; 
3.  размерът на общинското участие в капитала на търговското 

дружество; 
4. лицата, които представляват общината в органите за управление 

и контрол на търговското дружество; 
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в 

тези органи. 
Чл. 36. В Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в 

които участва общината се вписват: 
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел; 
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска 

цел; 
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел; 
4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в 

юридическото лице с нестопанска цел; 
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или 

частна полза; 
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице 

с нестопанска цел. 
Чл. 37. В Регистъра за гражданските дружества, в които участва 

общината се вписват: 
1. наименованието на гражданското дружество; 
2. целта на гражданското дружество; 
3. съдружниците; 
4. вноската и делът на общината; 



5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в 
гражданското дружество; 

6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество. 
Чл. 38. Публичните регистри са достъпни, чрез сайта на община 

Варна.  
Чл. 39. /1/ Регистрите се водят от упълномощено от Кмета на 

община Варна длъжностно лице /длъжностни лица/, което: 
1. извършва вписванията в регистрите въз основа на заверен препис 

от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства, или по 
данни от Общински съвет – Варна; 

2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства; 
3. комплектова дела на общинските еднолични търговски 

дружества, на търговските дружества, в които община Варна е акционер 
или съдружник и на общинските предприятия. 

/2/ Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата и се подписва след 
всяко вписване. 

/3/ В регистрите не се допускат изтривания и зачертавания. 
Поправки се извършват по реда на вписванията. 

Чл. 40. Органите на управление на общинските еднолични 
търговски дружества, както и лицата, упълномощени да представляват 
общината в търговските дружества, в които община Варна е акционер или 
съдружник, са задължени да изпращат до длъжностното лице по чл. 39, ал. 
1 заверени преписи от актовете, удостоверяващи обстоятелствата, 
подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от тяхното издаване.”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 

 
883-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна приема доклад от Николай Недков – председател на работна група, 
създадена с решение № 520-12/9/04,05.07.2012 г. на Общински съвет – Варна 
относно проверка на дейността на „Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД и 
взема решение същият да бъде изпратен на Варненска районна прокуратура 
за действия по компетентност. 

/за – 33, против – 0, въздържали се –1/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 
Любослав Захариев Добрев. 

                            Докл.: Л. Маринова – Председател на ПК “СДЖП”
    
       

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
884-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във 
връзка с предложение на Кмета на община Варна с изх. №  РД13000694ВН-
001ВН/08.02.2013г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Любослав Захариев Добрев от гр. Варна. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 15 
от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 

по точка  петнадесета от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Избор на представители на община Варна във: 
„Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД и „Търговски дом“ АД. 
 

                          Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

885-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна избира временно изпълняващ длъжността представител на община 
Варна в Общото събрание на “Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД Тодор Иванов Балабанов до оздравяването на Николай Георгиев 
Стоянов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 16/ 

 
 
 
 
886-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна освобождава като представител на община Варна в Общото 
събрание на “Търговски дом” АД – Янко Петров Станев. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 
 
 
 



887-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна избира като представител на община Варна в Общото събрание на 
“Търговски дом” АД – Илия Христов Кафалийски. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
 
 

 
 
 
888-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 7 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – 
Варна решава като член на съвета на директорите на “Търговски дом” 
АД, посочен от Общински съвет – Варна, Димитър Недялков Коларов да 
бъде заменен с Венера Радославова Петрова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на контрольор на „Жилфонд“ 
ЕООД/в ликвидация/ и членове на съвета на директорите на „Градски 
транспорт“ ЕАД. 

                                   Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

889-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 
от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за контрольор на „Жилфонд“ 
ЕООД /в ликвидация/ – Десислава Марчева Бонева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 
 
 
890-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 

от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава като член на съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД – Веселин Янков Михайлов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 



891-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, 
т. 4 от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД – Георги Атанасов Казаков. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. 

 
Докл.: Н.Апостолов – Председател на ОбС 

       
Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
892-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от „Правилника за организация и дейността 
на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., 
съгласно приложение № 1. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 15 

от заседание, проведено на 20.02.2013 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет-Варна. 
Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 

   
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
893-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Култура и 
духовно развитие” общинският съветник Петър Николаев Липчев. 

893-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Петър Николаев 
Липчев да бъде член на ПК “Здравеопазване”. 

/за – 19, против – 6, въздържали се – 1/ 
     Решението не се приема. 

 
 

 

894-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 



Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Собственост и 
стопанство” общинският съветник Николай Купенов Пашов. 

894-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Николай Купенов 
Пашов да бъде член на ПК “Младежки дейности и спорт”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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